
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  الفقه

  

  السادس عشراجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  يين الشريازيالسيد حممد احلس

  دام ظله

  

  

  

  كتاب الطهارة

  اخلامس عشراجلزء 

  

  

  دار العلوم

  للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  للتحقيق والطباعة  والنشر والتوزيعدار العلوم ـ 

  بنك اللبناين الفرنسيحارة حريك ، بئر العبد، مقابل ال: العنوان

   بريوت لبنان٨٢١٢٧٤، تلفون  شوران٦٠٨٠ب .ص



٥

  

  كتاب الطهارة

  اخلامس عشراجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه 

  سيدنا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين، 

  ينقيام يوم الد إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  لفص

    التيمميف

  

  }فصل{

  }ممي التيف{

:  املقاميف تعاىل قال و،)١(﴾ال تيمموا الْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَو﴿: تعاىلالقصد، قال مبعىن  ةغل الهو يفو

 قصد األرض يأ القصد املخصوص،  الشرع يف مث استعمل يف،قصدوااي أ )٢(﴾فَتيمموا صعيداً طَيباً﴿

  .ة خاصةيفيك على ا ريللتطه

 ب جمازاً املسب نفس الضربات واملسحات، فهو من باب استعمال لفظ السبب يفما استعماله يفأ

   ةي شرعةقي مث حقوالً،أ

                                                

  .٢٦٧اآلية : البقرةسورة ) ١(

  .٤٣اآلية : سورة النساء) ٢(



٨

   عن استعمال املاءزويسوغه العج

  

  .ةي الشرعةقيحنو احلق على كتبادر منه ذليا، واآلن يثان

 ، اهلدىره املستند، وتبعه مصباحكما ذ على فصول، ة مخسقع يفي هذا الباب، متام البحث يفن إ مث

  .امهكحأته، ويفيك ومم،يشرائط الت وبه،التيمم وز جيما  ومم،ي للتة األسباب املسوغيهو

، ةميوجه العز على اًيعشر أو عدمه،ك اًيقي حقان عجزاًكسواء } سوغه العجز عن استعمال املاءيو{

وجه  على اًيشرع أو ، عن استعمال املاء شرعاً ممنوعاًاًريثكان الضرر كما يموارد احلرج والضرر فك

ابه، واخلوف من جيإسقط يمنا إنع الشارع عن استعمال املاء، ومي  اليموارد الضرر الذك، ةالرخص

 اخلامس من املسوغات ـ داخل ره املصنف يفكـ مما ذأشبه ما  أو اله،يع أو نفسه، على استعمال املاء

الذكرى  وة تبع العالمياملصنف ـ الذ على ك املستمسإشكال أن علميمنه و ه،ي بقسمي العجز الشرعيف

  بنقضه مبوارد احلرج، وهو العجز عن استعمال املاءواحداً  أمراً جعل املسوغهم يفريغ واجلواهرو

ل هذه كذ إ تام، ريغ  ـ عن العجزةل هذه املوارد خارجك فإن الضرر، واخلوف من استعمال املاء،و

   .املوارد عجز

  .س عجزاًي لةمورد الرخص: قاليال 

 ء ضرراًيتضرر من شيمن  إىل ةل العرف بالنسبوقي من العجز، ولذا ةمرتب أنه  يفكش ال: قاليه نأل

س ينعم ل. ك ذلأشبهما  أو ي عاجز عن املشفالناًن إ قاليتضرر، في بأنه عللونهيعاجز، مث نه إ ة اجلمليف

   هو عجزاً



٩

  : وهو يتحقّق بأمور

  الوضوء أو سلللغعدم وجدان املاء بقدر الكفاية : أحدها

  

 حاًيور صحكان القسم املذكث ي، وحةفراد خمتلفأ هلا م اليتيسائر املفاهك من العجز، ةري األخةباملرتب

ن إ  مث.لمامكن ظفرت بي الذنيهم من املعلقريغ و، واجلمال،ي ابن العم، والربوجردةه الساديت علكس

رادوا أمنا إ، ةيث جعلها مثانيه حريغ وة،ث جعلها ثالثيالشرائع حكثر، كأالعجز روا مسوغات كن ذيالذ

  . ملن عرفتره املصنف، تبعاًكء آخر خمالف ملا ذيق، الشياملصاد

، وال إشكالبال } الوضوء أو لس للغيةفاك، عدم وجدان املاء بقدر الأحدها: مورأتحقق بيهو و{

  .ةتاب والسنكالعليه  دلي، وة اجلمل يفةً، بل ضروراًإمجاعخالف، بل 

الصالِة  إىل قُمتم إذا يا أَيها الَّذين آمنوا﴿ :ة املائدة سوريف قوله تعاىل: األوىل ،فآيتان: تابكما الأ

كُموهجوفَاغِْسلُوا و كُمِديراِفِق إىل أَيوالْم ِسكُمؤوا ِبرحسوام لَكُمجِن إىل أَريبباً ِإنْ والْكَعنج متكُن 

المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء  أو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط أو  سفٍَر على أو  ِإنْ كُنتم مرضى وفَاطَّهروا

وِهكُمجوا ِبوحسباً فَامعيداً طَيوا صمميوفَت هِمن ديكُم١(﴾أَي(.  

                                                

  .٦ية اآل: املائدةسورة ) ١(



١٠

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تقْربوا ﴿ :ةي صدر اآليف فإن ،ة اجلملء، باختالف يف النساة سورمثله يفو

ِإنْ كُنتم  و تغتِسلُوا ال جنباً ِإالَّ عاِبري سبيٍل حتى وا تقُولُونَ حتى تعلَموا م أَنتم سكارى والصالةَ

: ، قائالًةي اآلىل علكشأ أنه شافك عن الىكحي و، آخرهيف" نهم"ه قوله ي فكتر أنه ري غ،)١(﴾... مرضى

  :فهامنا، ألمورأ على نطبقي نظمها ال ألن ا من معضالت القرآن،إ

  .وهلاأ  احلدث يفكتر: األول

  . فقط بعدهةر اجلنابكذ: الثاين

  م ال؟أ، ةالصال إىل ةقامالغسل بعد اإلأن فهم ي مل ي الذمجالاإل: الثالث

  .استعمال املاء على نين صحاحاً قادرينتم حاضرك كتر: الرابع

  .هي عل)نتمكن إ( عطف: اخلامس

  .د املرضيي تقكتر: السادس

  .)أو جاء( عن )فلم جتدوا( ريتأخ: السابع

   مع)مستمال أو الغائطم من كحد منأجاء  وأ(ر كذ: الثامن

                                                

  .٤٣اآلية : سورة النساء) ١(



١١

  .ن الفهم مما سبقكميذ إها، يلإ عدم احلاجة

  .املناسب بالواوو" او"العطف بـ : التاسع

 ىعل) مكحد منأجاء ( عنه بـ ري والتعب،الغائط على ان احلدث األصغري باالقصار يف: العاشر

  . بهة عن اجلنابري والتعب)المستم(على رب ك واأل،الغائط

م، يكالقرآن احل على لكشأ نييحيحد املسأ أن نقل مني مبا رينكت تذشكاالهذه اإلن إ :أقول

 ال سائر )اهللا (ملاذا و؟)اهللا(أو  )باهللا( ال )بسم اهللا(ل ملاذا يلفه، من قبأتاب ك  يفالإشكلف أ عشر ةيبثمان

حدمها من أون ك  ال)الرحم(ملاذا صفتان من  و؟ىخرأ ة ال صف)ميالرمحن الرح(ر كملاذا ذ و؟ياألسام

، نيملسلم له بعض اى فتصد؟)ميالرح( على )الرمحان( مي مثال؟ وملاذا تقد،الرحم واآلخر من اخللق

  .إشكاللف أ ني وثالثني املقدس، باثنهتابك على لكشأف

 ذهن ما يفك: قولي أن راد اهللا سبحانهأ إذا  أنه:ة اجلملشاف يفكت الإشكاالواجلواب عن 

 على رديره كما ذوعلى ، ة ببالغتني العاملىتحدي ناًآقر ، الةي عملة رسال يفةي فقهةان عبارك يالزخمشر

 وملاذا )صلوا(قل ي ملاذا مل )١(﴾أَقيموا الصالةَ﴿: تعاىل فقال ،تشكاالال هذه اإلمثأام كات األحيل آك

  قليمل 

                                                

  .٤٣اآلية : سورة البقرة) ١(



١٢

  ر الشرائط، وملاذا؟ وملاذا؟ كذي وملاذا مل ، األوقاتنيعي وملاذا مل )الصلوات(قل ي وملاذا مل )قمأ(

 من املوهون، وهنأ ةوركالت املذاكش، واإلة درجات البالغىعلأ  يفةك املبارةيان فاآلكف يكو

  . واهللا املستعان العاصم،ال لتعرضنا لهإجواا خارج عن وضع الفقه، و إىل والتعرض

  :اتي من الرواةفجمل: ةما السنأو

صابته أمام قوم إ: )عليه السالم( قلنا للصادق: ل بن دراج قااليح حممد بن محران، ومجيصحك

مم يتين كال ول«: م؟ قالصلي يعضهم وتوضأ بيأه للغسل، يفكيس معه ماء ي السفر، ول يفةجناب

ما جعل املاء ك «:بي التهذةي روا وزاد يف،)١(» قد جعل التراب طهوراًوجلّ اهللا عز فإن م،صلي يو

  )٢(.»طهوراً

ل كمم ليتيد املاء جي الالرجل  عن )عليه السالم( سألت الصادق: ح محاد بن عثمان قاليصحو

  .)٣(» املاءال هو مبرتلة«: ؟ فقالصالة

  عليه ( مسعت الصادق: اهللا بن سنان قال ح عبديوصح

                                                

  .٣ املاء حه باب يف الرجل يكون مع٦٦ ص٣ج: الكايف) ١(

  .٢ يف التيمم ح٢٠ الباب ٤٠٤ ص١ج: التهذيب) ٢(

  .٣ التيمم ح أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١٣

  حضر،  أو يف سفر كان

 ذا وجد ماًءإ، فصلّيمسح من األرض ولي، فلان جنباًك ود الرجل طهوراًجيذا مل إ«: يقول )السالم

  .)١(»ى صلّجزأته صالته اليتأغتسل وقد يفل

  يفي الطهر وهى ترضن املرأه احلائع) سالمه إليعل( سألت الصادق:  احلذاء قالةدي عبيبأوخرب 

ان معها بقدر ما كذا إ «:؟ قالصالةها لغسلها، وقد حضرت اليفكيس معها من املاء ما يالسفر، ول

  .)٢(»يتصلّ ومميتغسل به فرجها فتغسله، مث تت

لم ، فةراد الصالأ ميتأما رجل من يأو«): آله وهياهللا علصلى ( قال رسول اهللا:  قالةمامأ يبأ ةيرواو

 ي ه اليتةريثكات اليها من الرواريغ إىل .)٣(»طهوراً و ووجد األرض، فقد جعلت له مسجداًد ماًءجي

  .ةي خالل املباحث اآلت مجله منها يفكيفوق التواتر، وستمر عل

 ،ىاخلالف، واملنتهك واحد، ري ادعاه غاًإمجاع وال خالف، بل إشكالبال } حضر أو انك سفر يف{

  نسان  اإليبتلي ما اًريثك، فألنه ةي اآل يف)السفر(ر كذ أما ،ة األدلإطالق هيدل عليمها، وريغو

                                                

  .٧ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح احليض أبواب من٢١ الباب ٥٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح التيمم أبواب من٧ الباب ٩٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٤

  كعدمه، املقدار غري الكايف ووجدان 

  

د، وجوب ي للسة عن شرح الرسالةرك التذ، نعم يفة األسفار السابق السفر بعدم املاء، خصوصاًيف

 على  االجتزاء امنا خالفه يفإو ،ةمم والصالي وجوب الت يفس خالفاًين هذا لكاحلاضر، ل على ةعاداإل

 ،ةمم والصاليتل الفاقد احلاضر لك من ترةفي حنيبأما عن  أما رده،ي ة األدلإطالق، وةعادحنو ال جتب اإل

 ة األدلإطالقالرد بعد  إىل تاجحيال، فال يان السفر طوك إذا  الفاقد املسافرك من تريما عن الشافعو

  .)١(» حبالك ال تترةن الصالإ«: هما، فقد روديعلوجوا  على  مناي القطعمجاعواإل

 ف ظاهر، بل عن، وال خالإشكالبال } عدمهك{للواجبات } ايفك الريووجدان املقدار غ{

  .هي علمجاعجامع املقاصد، اإل و،ةرك، وظاهر التذاملنتهى

،  قوالً التبعضيخ البهائي، وعن الشةي النها يفةعن العالم وه،أقوال بعض خ يفي عن الشيكنعم ح

 عن ، حممد بن مسلمةحي محران، وصحةحي، وخصوص ما تقدم من صحة األدلإطالقرده ي، وواحتماالً

مم وال يتي«: توضأ به؟ قالي سفر ومعه ماء قدر ما جنب يفأ رجل يف) هما السالميعل( حدمهاأ

  .)٢(»توضأي

                                                

  .٥ ح االستحاضة أبواب من١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح التيمم أبواب من٢٤ الباب ٩٩٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١٥

ه من املاء لوضوء يفكينب ومعه قدر ما جي عن الرجل :)عليه السالم( ، عن الصادقح احلليبيوصح

 يأ ،)١(»ه نصف الوضوءيمنا جعل علإ أنه ىال ترأمم، يتيال بل : مم؟ قاليتي أو توضأ باملاءيأصالة ال

  .الوضوء إىل ة، فال حاجبعضه مسحاً

ه يفكيب ومعه من املاء بقدر ما نجي عن الرجل :)عليه السالم(  عالء، عنهيبأ بن نيوخرب احلس

  .)٢(»ه نصف الطهوريجعل عل أنه ىال ترأمم، يتي«: مم؟ قاليتي أو ملاءتوضأ باي، أةلوضوئه للصال

، بل بصدد كست بصدد ذليا لأسل، والقول بعدم ثبوت بعض الغ على ن هذه األخبار تدلإف

من  وسل،عدم بعض الغ على  داللتهااف يفكان ي مقام البمم يفيها بالتحين تصرأعدم الوضوء، مردود ب

   .)٣(سوري املةقاعدات تسقط يهذه الروا

، سور قطعاًيبعض األجزاء م أن بي عدم العمل، بتقرة سقوطها من جهةن القاعدأالقول بأما 

حرام  اإلةريبك فقط، وتةالسالم من الصالك سور قطعاًيس مبيام، وبعض األجزاء ليالفاقده للقصالة الك

  م ال؟ فالالزم عملأسور يم أنه  يفكوكجزاء مشفقط مثال، وبعض األ

                                                

  .١ التيمم ح أبواب من٢٤ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من٢٤ الباب ٩٩٦ ص٢ ج:سائلالو) ٢(

  .١٠٦ ص٢ ج:اجلواهر) ٣(



١٦

، وبعض املوارد ل قطعاًك، فبعض املوارد مشة القرعة قاعدكذلكم ال؟ وأسور يم أنه عرفيالفقهاء، ل

من  أنه عرف بهي حىت م ال؟ فالالزم العملأل كمش أنه  يفكشيبعض املوارد  و،ل قطعاًكس مبشيل

 جاء لما حتقق املوضوعكل، فك املشكذلك، وسور موضوع عريفيامل أن هيد علريل، فكق املشيمصاد

نعم البد من عدم . همايالعمل ف إىل ةم، فال حاجكأت احلي مل  املوضوع العريف يفكلما شكم، وكاحل

ال كراه مشيالعرف ال  أن شف عنكيفتواهم باخلالف  ألن ،ةسور، وخبالف القرعيفتواهم خبالف امل

  من الفقهاءاًريثك ىرسور، ولذا تي املة وخالف قاعدة خالف القرع معترباًالًي دلكهنا أو أن سورا،يوم

سور ي واملة القرعترددون يفي أو فتونيمن قاربنا عصرهم،  أو نيه من املعاصرري وغةصاحب العروحىت 

  .كن وجه لذلكيالعمل مل  إىل فت ما الفقهاء، ولو احتاجاي موارد مل يف

ع، يسائر املواضك موضوعهما عريف ون،اداللتهما واضحك ني فسند القاعدت،انكف يكو

 ةهذا فعدم العمل بقاعدوعلى اخلالف،  على ضرمها العمليمنا إالعمل، و إىل تاجحيوضوعهما الوم

 ةالقاعد أن خالفها، ومن املعلوم على ليس ألجل عدم العمل، بل ألجل وجود الدلي املقام، لسور يفيامل

  .ل اخلاصيال عند عدم الدلإها يلإصار يال 

، ةخالف ظاهر األدل أنه :هيب العنوان واحملصل، ففسل، من بان الوضوء والغأب: ما القولأو

  املأمور أن  إىل ةضافباإل



١٧

  كان يف احلضر، إذا اليأس إىل وجيب الفحص عنه

  

ل ينفسهما، مع قطع النظر عن الدلأ هما يفي فةيسور جاري املةجزاء، ال العنوان، فقاعدبه اإل

  .ياخلارج

 املاء ة ـ حال قلةري اجلبة صورري غعضاء ـ يف األبعض إىل حال املرض املانع عن وصول املاءن إ مث

ما  أو خوف، أو ضرر، أو ان حرج،ك إذا كذلكعضاء، ول األك إىل ن معها وصول املاءكمي ال اليت

ل سالوضوء والغمجاع أن املستفاد من النص ولو باملناط واإل ألن ل األعضاء،ك إىل ه من وصول املاءبشأ

  .ةري مورد اجلبري غتبعضان يفيال 

  داره، يفان جالساًكذا إال بعد الفحص، فإصدق يعدم الوجدان ال  ألن }ب الفحص عنهجيو{

دها، جي السوق فلم فحص عنها يف إذا المهكصح يمنا إ، والمه عرفاًكصح ي، مل ةهكال أجد الفا: قالو

دم الوجدان عن إ :من قال و،ةنيالقر إىل تاجحي ةده حبضرته احلاضرجيما مل ياستعمال عدم الوجدان فو

تحقق يا، واالضطرار ال يون البدل اضطرارك ةني املقام، بقرصدق بدون الفحص، قال بعدم صدقه يفي

  . ن، ال عدم الوجدان عنده فقطكما سائر األيف و عندهال بعدم الوجدان مطلقاًإموضوعه 

  . ةي اآلتةلنصوص اخلاصا ،ة اجلمل يفمجاعاإل إىل ةضافوجوب الفحص، باإل على دليهذا و

 هو موضوع ي الذ)عدم الوجدان(أس صدق يحصل ال إذا ألنه}  احلضران يفك إذا أسي الىلإ{

  ، ففحصريذا مل جتد فخبز الشعإ خببز الرب، ف جئين: لعبدهذا قال املوىلإمم، فيالت



١٨

  يفة، وال حاجريء خببز الشعيد عرفا، وحتقق موضوع اجيمل  أنه ، صدقأس عن الربي حىت العبد

لزم يس، مل أي فحصه بعد الن حرجاًكين مل إ ونهإ، فكره املستمسكما ذ على احلرج، إىل ملوضوعحتقق ا

  . عرفا)عدم الوجدان(الفحص، ملا عرفت من صدق 

ه، يالرحل، واحتمل وجود املاء ف أو ة القافلان يفكذا إ، فةي مقابل الربمنا هو يفإاملراد باحلضر، ن إ مث

 احتمل وجود املاء يفن إ أسي الحد إىل وجوب الطلب: واحلاصل. أسي الحد إىل ه الفحصيوجب عل

  . ـأيتيما ك ـ ني والغلوتة قدر الغلوةي الرب طلبه يفكأس عن ذليذا إ ف،ةالقافل أو رحله

  : منه مواردستثىنيأس، يحد ال إىل ووجوب الطلب

سقط ي رجله مبا ي تأذوجبي ةني املد يفيان املشك إذا ماكأس بعد، يين مل إ وان ضرراًكما : األول

  .وجب تضرره بالشمس مثالي أو ف،يلكالت

  .أس بعديين مل إ، وان حرجاًكما : الثاين

 إذا أسيينسان اإل أن رفااملتع  مثال،أس حبسب املتعارفيين مل إ وهي علةما علم عدم القدر: الثالث

  .فحص عشر دقائق أن نه علم بالعدم بعدك، لةفحص ساع

عدم (قق موضوع حي ةف، وعدم القدريلكضرر واحلرج رافعان للتذ الإل واضح، كووجه ال

   هو ،ذ قد عرفت املقدار الالزم من الفحصإ و)الوجدان



١٩

  ويف الربية يكفي الطلب

  

  .أسيال

  : املقام احتماالن آخرانيفف

ب جينه ال أ السفر و يفيليردب املقدس األ من قولأيتيأس، ملا ي الحد إىل عدم الوجوب: ولاأل

 ني والغلوتةن الغلوأ، وة هذه اجلهالسفر يف و، بعد استواء احلضرنيسهم أو  سهمةمقدار غلوالفحص 

  .أسيصل منه الحيقل قدر أ

  .ة زرارة السفر من حسن يفأيتيأس قبله، ملا ين حصل الإآخر الوقت، و إىل وجوب الفحص: الثاين

 هو احلضر، يه الذريسقط نظي ف السفر، يفيليردبالم األك راد يفي اإلأيتيذ سإهما نظر واضح، يوف

  .بعض احملامل على ، فال بد من محلهاةيان العمل بظاهر الرواكمإ عدم أيتيما سك

حد  إىل ب الطلبجيصح بال طلب، وال ي، فال أيتيما سكمبقدار خاص }  الطلبيفكي ةي الربويف{

 مهري، وغكد املداري وس،ةخ، واحملقق، والعالميصل الطلب فهو املشهور، بل عن الشأوجوب  أما أس،يال

  . من استحبابهيليق األردب ملا عن احملقّه، خالفاًي علمجاعاإل

ضا، يأ ـ فهو املشهور نيأس ـ بل مبقدار الغلوه والغلوتيحد ال إىل ون الطلبكما عدم وجوب أو

على  دليق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت، وه، خالفا ملا عن احملقّي علمجاع اإلعةبل عن مجا

   عن، عن الصادقوينك ما رواه الس:املشهور



٢٠

انت كن إ، وة فغلوةانت احلزونكن إ طلب املاء السفري«: قال أنه ،)عليهم السالم( ي عله، عنيأب

  .)١(»كثر من ذلكأطلب ي، ال ني فغلوتةالسهول

 إشكال، والعمل به مشهور، فال ة وسنده حج، واالستبصار،)٢(بي التهذ يفيث مرويوهذا احلد

 ريره غكضره ما ذي، وال ك من تواتر األخبار بذليده ما ادعاه احللّيويه من هذه اجلهات، بل رمبا يف

نا، يلإتب مل تصل ك نيد املتقدمي ان يفك أنه كذ ال شإ، وينك السةيروا على الّإواحد من عدم عثورهم 

 املشهور  هذا هو حجةام،ك مثل هذه األح يفالم، خصوصاًك الازف يفجيال  أن يضت تقيلّة احلوعدال

  .مقداره وطلبال أصل يف

  :اتي من الرواةستحباب جلملاال على وينك السةينه محل رواإ، فيلي األردبةما حجأ

س ي ولة السفر فتحضر الصالون يفكأ :قلت له:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،يد الرقاوخرب دك

ن كال تطلب املاء ول«: ؟ قالمشاالً وناًيميوقت  نا يفأ وب منا فأطلب املاءياملاء قرن  إقالي ماء، ويمع

   فتضلكصحابأ التخلف عن كيخاف علأ ينإمم فيت

                                                

  .١ ح يف وجوب الطلب٩٨ الباب ١٦٥ ص١ ج:االستبصار) ١(

  .٦٠ ححكامهأ يف باب التيمم و٨ الباب ٢٠٢ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٢١

  .)١(» السبعكلكأيو

ون معه ماء، واملاء عن كي عن رجل ال )عليه السالم( سألت الصادق: عقوب بن سامل، قاليوخرب 

  .)٢(»سبع أو عرض له لصيه فغرر بنفسي أن ال آمره«: ؟ قالكحنو ذل أو نيساره غلوتيق وي الطرنيمي

ال «: مشاال؟ فقال وناًيميفأطلب املاء أ: ي فقال له داود الرق)عليه السالم( بن سامل، عنه ي علوخرب

ن مل جتده إ و ـبهـ ق فتوضأ منه يالطر على وجدتهن إ  بئر،، وال يف وال مشاالًناًيميتطلب املاء 

  . )٣(»فامض

غض عن سنده، وخرب ابن سامل مع ال.  اخلوفةات صوريواظاهر هذه الر فإن ، ال خيفى ما:هيوف

 عنده ستقل املاء من البئر اليتي أن مم بدونيتي أن يلي األردبفيتيال فهل إ، وكذل على ملحين أو بدال

صلوات اهللا : (قالوا. ه ما رواه الدعائميعل دليده بل يؤيو.  استقائه حمذور يفكون هناكي أن بدون

 سباع، أو  طلبه من لصوص يفىمضن إ نفسه على هياف فخيال مبوضع إد املاء جيمل   إذا املسافريف) هميعل

  فاف منه التلخيما أو 

                                                

  .١ ح التيممأبواب من ٢ الباب ٩٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيممبأبوا من ٢ الباب ٩٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح التيممأبواب من ٢ الباب ٩٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٢

  .)١(»يصلّيمم ويتي «كواهلال

 من ة فهو مجل،ني والغلوتة ال مبقدار الغلو،خوف فوت الوقت إىل دوام الطب على  احملققةما حجأو

  :اتيالروا

 طلب ما دام يفيد املسافر املاء فلجيذا مل إ«:  قال)المعليهما الس( حدمهاأعن : ة زرارةحسنك

ه، يذا وجد املاء فال قضاء علإ آخر الوقت، فصلّ يفيمم وليتيفوته الوقت فلي أن ذا خافإ ف،الوقت

  .)٢(»ستقبليتوضأ ملا يول

ردت  وأذا مل جتد ماًءإ «:قوليمسعته :  قال)عليه السالم( اهللا  عبديبأوما رواه حممد بن مسلم، عن 

  .)٣(» األرضك املاء مل تفتكفات فإن آخر الوقت، إىل ممير التخأمم، فيالت

 أن ينبغيال «: قال أنه ) السالممعليه( علي  عن آبائه عن)عليه السالم( وعن الدعائم، عن الصادق

  .)٤(» آخر الوقتال يفإد املاء جيمم من مل يتي

                                                

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٣ ح التيممأبواب من ١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح التيممأبواب من ٢٢ الباب ٩٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . يف ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج :سالمدعائم اإل) ٤(



٢٣

  يف السهلةني وغلوة سهمغلوة سهم يف احلزنة، ولو ألجل األشجار، 

  

  .١»آخر الوقت إىل يتيمم أن وليس له«): عليه السالم( والرضوي

مم يتي د ماًءجيجنب، فلم أعن رجل : )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت:وما رواه ابن بكري قال

  .)٢(»فاته املاء مل تفته األرضن إنه إ ،آخر الوقت حىت ال«: ؟ فقاليصلّيو

 آخر  يفالّإمم يتي أن  ألحدينبغيس يل أنه واعلم«: )عليه السالم( :ل حممد بن محران قاةي رواويف

  .هاريغ إىل .)٣(»الوقت

 وينكالسرواية  و، داخلها يفينبغيال نه ياالستحباب، بقر على اتين البد من محل هذه الرواكل

، ولو ة احلزن سهم يفةغلو {:ةي الربمقدار الطلب يفن إ  خارجها، ولذا فهم املشهور جواز البدار، مثيف

 مجاع اإلىهما، بل عن مجع دعويما هو املشهور فك} ة السهل يفني سهمةألجل األشجار، وغلو

 أن ، وقد عرفتك تواتر األخبار بذلي احللّىقد عرفت دعو: ، بلة املتقدموينك السةيلرواوهما، يعل

  ق داوم الطلب ما داماستحسان احملقّ

                                                

  .٣٧ س٤ ص:لرضافقه ا) ١(

  .٤ ح التيمم أبواب من٢٢ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح التيمم أبواب من٢٢ الباب ٩٤٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٤

  الظاهر يف)أو( بلفظ نيتيالرم أو ،ةيده باملرميواملبسوط حتد ةي عن النهايكنعم ح. الوقت، حمل منع

  سائر الفقهاء، فتوى مستنده، وةني، بقريريم، ال التخيون مراده التقسكي أن ن البد منك، ل مطلقاًيريالتخ

  .مي التقس يفاًريثك تستعمل )وأ (و

  :كقال ابن مال

  مبح قسم بأو وأَأ ريخ

  )١(يمن أيضاً ضراب اإ وككواش

  يفني السهم والسهمة، وغلوةي الربري غأس يفيحد ال إىل ل ما تقدم، وجوب الفحصكفتحصل من 

ال جمال ن أ :هين فك، لةي الرب مبقدار السهم، للمناط يفةي الربري غ الفحص يفةيفاك، ورمبا احتمل ةيالرب

  الشارع خفف يفونكي أن  واحتمالمل جتدوا الفحص، ولزوم حتقق موضوع ةدلأ إطالقللمناط بعد 

، ةي الربري غ يفس مثله موجوداًيثر، ولكأ عن الفحص ة مانعةمكأن اخلوف حك اخلوف، فة لغلبةيالرب

 إىل ينع عن القطع باملناط املوجب للتعدمي ـ يليردبات األيوجمرد هذا االحتمال ـ املقترن بشاهد روا

  .ةي الربريغ

، ني والغلوتةبعد من الغلوأان ك مم بوجوده يفلعيمل ا  إذيمنا هإأس، ي والني والغلوتة الغلوةيفاكنعم 

  ر منثكأ يال لزم السعإ آخر الوقت، وعلم حبصوله يفيمن من الضرر، ومل أمع 

                                                

  .٢٠٨ص:  البن الناظمة،لفيشرح األ) ١(



٢٥

  .أيتيما سكآخر الوقت،  إىل ري، والتأخنيالغلوت

 ما غلظ من األرض يون الزاء، وهك بس)ةحزن( مجع ، لألرضة صف)ةاحلزون( أن هو و:ءي شيبق

ولو : "خالفها، فقول املصنف على ونكي ما ةحنوها، والسهل ووالتالل واملنخفضاتواألشجار  باألحجار

منا هو إ ي ال تشمل األشجار، فالتعد)ةاحلزون(ن إ :ليق وم مستفاد من النص،يتعم" ألجل األشجار

  .باملناط

 ،حنومها أو ريالق أو ها ألجل الرمالي في، ولو ألجل صعوبه املشة خالف السهلةفاحلزن: انكف يكو

 ،ةان بآلريانه الطكمإان بك إذا كذلكم ك، وهل احلة، خبالف السهلةثر من غلوكأها الطلب يب فجيال 

 ة سهولرياملناط الس أو ها،ي فري السة وسهولةار األرض، ال صعوبي، فاملعة له سهلةون احلزنكتحىت 

قل من انصراف ألف، وال كملالشارع الحظ حال ا أن ، لوضوحوالظاهر الثاين: ؟ احتماالنةوحزون

  .ةرض حزنأ ان يفكن إ ونيه سهميلزم عليه سهل ري فمن سة،األدل

، فهل كحنو ذل أو  رجله لوجع يفيه املشيب علعصين ك لة أرض سهلان يفكس بأن كولو انع

، ال ري السةاملنصرف مالحظ أن بعد األول، ملا عرفت منيوال : ؟ احتماالننيلزم غلوتي أو ة الغلويفكت

  .ني سهماط يفيان االحتكن إاألرض، و

مقدار  إىل ريسي، بأن نيم الغلوتك حيرجيجانه، فهل ين من االغتراف هلكتمي البحر وال ان يفكولو 

   إىل م هناكم ال؟ بل احلأ ئ،ان هادكم على صلحي، لعله نيغلوت



٢٦

  يف اجلوانب األربع

  

  .ةياألول ة األدلىبد من األخذ مبقتض مقطوع فال ريغ أنه من املناط، ومن: أس، احتماالنيحد ال

علم يما مل ي فة الغلوةيفاكاألصل عدم  ألن ،ني غلوتري، فالالزم السةسهل أو ةوا حزنك  يفكن شإو

 س،كالع وأ، ةورا حزنري فاحتمل صةانت األرض سهلكن أ بيصل موضوعأ كان هناك، ولو ةا حزنأ

س املقام ي ول،ال ما خرجإ ةي الشبهات املوضوع يفن الفحص وجب، ملا نراه من وجوب الفحصكمأفإن 

  . انهكأر ةيال جاز االستصحاب لتمامإمنه، و

ون كقل؟ الظاهر  األيفكي أو ضا،يأ سهم ةلزم غلوي، فهل  جداًةريثك ةانت احلزونك إذا نهإمث 

جة لزم وإن مل تكن حرم، ك باألقل، لرفع احلرج للحيفكي، ة سهم حرجةانت غلوك فإن ار احلرج،ياملع

، فاملناط ة املتعارفةناحلزو إىل منصرف بأنه :قاليان رمبا كن إوالسري غلوة سهم، إلطالق الدليل، 

 منها ذا يتفك املقام فروع آخر نيف و،إشكاللو عن خينه ال ك األقل، لةيفاكوجب ياملستفاد من النص 

  .القدر، واهللا سبحانه العامل

  :ة مخسلأقوا ة املسأليف}  اجلوانب األربعيف{

  .هي علمجاع اإلةرك والتذةياملشهور، بل عن الغن إىل ره املصنف، وهذا هو املنسوبكما ذ: األول

  .د واحلليبيما عن املفكمام،  والشمال واألنيمي جوانب، الة الطلب عن ثالثةيفاك: الثاين

  امكحه األيما عن اكالشمال،  ونيميته عن اليفاك: الثالث



٢٧

  .صار، واالنتةليوالوس

  .طلق الطلبأما عن ظاهر عن ك، اً طلبىسمي جانب واحد مبا ته يفيفاك: الرابع

  .ما عن املبسوط، واختاره املستندك،  أربعثر منكأ ي هل اجلهات اليتك الطلب يف: اخلامس

 نه مثل ماإ، فني وغلوتة شعاع غلوون الطلب يفك هو وجوب وينكالس رواية  استظهره منيوالذ

ان اخلامت ك جمموع حمتمالت مي، هةون الغلوكظاهره ن إ ثي سهم، حة غلو يفيل ضاع خامتيقإذا 

، وهذا خالف الظاهر، ولعل هذا ة غلوات مربع أربعكان ذلكل جانب، ك من ةد غلويرأالضائع، ولو 

 هذا  داره يف:، فاذا قالةمثال هذه العبارأ ة مالحظكشهد لذليهم، ويلإ، ال ما نسب نيهو ظاهر املطلق

 فراسخ، بضرب  أربعون يفكت حىت ل جانب فرسخ،كن ظاهره فرسخ مربع، ال من اكالفرسخ، 

 قوالروها لألك ذ تسقط الوجوه اليتك، وبذلةمثلها من األريغ إىل ،ي العرض يف الطويلنيالفرسخ

  .ةاخلمس

 ب الطلب يفجي أنه  أوهو املنصرف، أنه  أوح بال مرجح،ي ترجةربعن دون األأب: فللقول األول

  . عن األربعةاديعدم لزوم الز على  قائممجاعن اإلك، لةي الرواطالقن األربع، إلد مياألز

  سقط ين ك الطلب الشامل للجوانب األربع، لإطالقب: وللثاين



٢٨

  بشرط احتمال وجود املاء يف اجلميع،

  

  .ه نظر واضحينه قد ساره، فحصل الفحص عنه، وف اخللف ألةجه

 عن الفحص عن يات النهيشعار رواإ إىل ةضافاإلبصدق الفحص بالفحص عنهما، ب: وللثالث

  .هما فقطيان الواجب الفحص فكن خوف كيلو مل  أنه  علىسار،ي والنيميال

  .ب، للتحقق املوضوع بتحقق فرد منهلبصدق الفحص والط: وللرابع

  .ةا قائميزوا على ني قائمني خطل اجلهات، ال يفك  الفحص يفطالقن املنسبق من اإلأب: وللخامس

ل القول ي دلر يفك، ملا ذني والغلوتةل جوانب الغلوك رنا لزوم الفحص يفكوالظاهر مما ذ: ولأق

  .اخلامس

ان ك أو ان فوق اجلبل،كق ملن يان واد عمك أو  بعض األطراف جبل،ان يفك إذا  أنهمث الظاهر،

 يعذر، ففمامه وخلفه، سقط اجلانب املتأال عن إن من الفحص كتمي ال يق جبلي طران يفك أو حبر،

 ـ ألنه جاء من خلفه فلم ة احلزنمامه ـ يفأ عن ة الفحص مبقدار نصف غلوالّإب جي  الريخاملثال األ

 ،أشبهما  أو خوف أو حرج أو ان بعض اجلوانب ذا ضررك ـ ومثله ما لو كفرض ذل إذا د املاء ـجي

  .كف بذليلكلسقوط الت

  ر، بل ما هو املشهوك} عياجلميف بشرط احتمال وجود املاء {



٢٩

لو علم وجوده فوق  أنه  كما،ومع العلم بعدمه يف بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه يف اجلميع يسقط يف اجلميع

  املقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت، 

  

ه، يصحاب عل ادعاء وفاق األ، عن املعتمدتند نقالًسمل ايفه، ويعن احلدائق، الظاهر عدم اخلالف ف

أنه ك، واملعامل، وجوب الطلب مع العلم بالعدم، ونيد، واحلبل املتياعد الشه، عن قوك املستمسن يفكل

ذ املنصرف من إهما ضعف ظاهر، ي، وفوينكطالق خرب الس، وإلاًيون وجوب الطلب نفسك على لبنائهم

 أن صحي، فهل ن رجاٌءكيمل  إذا  طلباًىسمي الطلب ألجل احتمال وجود املاء، بل ال أن ،فتوىالنص وال

  .ي دار من ذهب يف طلبت جبالً:قالي

 سقط يفيع ي اجلمه، ومع العلم بعدمه يفيسقط في بعضها مع العلم بعدمه يف{هذا فـ  على }و{

 وجوب اف يفكها، يفوق اجلبل الواقع ف أو ،ة الغلو البئر الواقع يفاحتمال وجود املاء يفن إ  مث،}عياجلم

  .وجوب الفحص على ل الداليضران بالدليال  احلد انا يفك إذا ذ الرتول والصعود،إا، مهيحتر

وجوب  أما ن حرجا،كيمل  إذا }لو علم وجوده فوق املقدار، وجب طلبه مع بقاء الوقت أنه ماك{

   ةي املائة وجوب الطهارةدلأ طالقمها، فإلري، وغةرك، والتذةي اختاره النهايالطلب، فهو الذ



٣٠

  وليس الظن به كالعلم يف وجوب األزيد،

  

االحتمال بال ة صور إىل ةد منصرفي التحدةدلأ و،)١()فلم جتدوا(ن، ولعدم حتقق موضوع كمع التم

  .إشكال

ه يلإ ريان السك فراسخ، وةرأس عشرعلى  بأنه علم إذا ماكه حرجا، يلإان الوصول ك إذا ماأ

قدم بعض حنومها، وقد ت أو ،ان ضرراًك إذا كذلك، وةيف باملائيلك لسقوط التة احلرج موجبةدلأ، فحرجاً

  .ل السبع، وحنوهكأ من بالنفس، وخوفاًتعزيراً ان ك إذا ف باملاءيلكسقوط الت على ةات الداليالروا

ب جيد، مل ي األز بوجود املاء يفاًي عادذا ظن ظناًإف} دي وجوب األزالعلم يفكس الظن به يول{

 إذا شمل مايد، في التحدةدلأ طالق، وهذا هو املشهور، إلني والغلوتةد بالغلويثر من التحدكأطلب ال

  .وهم وجود املاء أو ظن أو كش

مم ين شرط التأاله ب وجوب الطلب، وعلّنعم عن جامع املقاصد، والروض، حلوق الظن بالعلم يف

  .مميتحقق موضوع التيالعلم بعدم وجود املاء، ومع الظن بوجوده مل 

 إىل ةضافلعلم بعدم الوجود، هذا باإلشترط اين يأمن  وم،كّ حمني والغلوتةل الغلوي دلإطالقن إ :هيوف

   ةالنقض بصور

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(



٣١

 وال ،نهظيزول أن  إىل  فيطلب،كان حبد االطمئنان، بل ال يترك يف هذه الصورة إذا  خصوصا،حوطأن كان إو

  .باالحتمال يف األزيدعربة 

  

  .ضايصل العلم له بالعدم احينه مل إ، فةد مع فحص غلوياألز  يفكالش

ان حبد االطمئنان، بل ال ك إذا خصوصاً{ف من أوجب ج عن خالللخرو} ان أحوطكوإن {

 ة خارجةأحوط، وهذه الصور أنه ، الى، فالقول بالوجوب أقويألنه علم عاد} ة هذه الصور يفكتري

  يفك بوجوب الفحص، ولو شفتوى من الني من الشراح واحملشة مجاعكشيد، ولذا مل يل التحديعن دل

  .ما هو واضحكس باطمئنان يطمئنان، ألنه لم االكلحقه حي ال؟ مل  أمما حصل له ظن اطمئناينأن 

 بعدم اًيلو ظن ظنا اطمئنان أنه علميومنه } زول ظنهي أن ىلإ{د ي األزيف} طلبيف{ حال يأ ىعلو

  .لم بالعدمع إذا ملال يب الفحص، ملا تقدم من عدم مشول الدلجيجهات، مل  أو ة جهاملاء يف

ف يمنا جاء للتخفإ ةل الغلوي حال، ودليأ على ذ االحتمال قائمإ} دياألز  باالحتمال يفةوال عرب{

  .مع وجود االحتمال

س يل أو ،اًي شرعمسافر سفراًما إ نه، ألة ثالثةي البادنسان يفون اإلكقسام أ أن  وهو:ءي شيبق

   من البلداًبيان قرك إذا ماك، كذلك



٣٢

 ام يفيصحاب اخلأان من ك أو ام،يأ ة وسط الصحراء عشرقام يف إذا كذلكتم صالته، ويث يحب

المها كذ إ، ةولالغ رواية ر يفكه، ما ذيم املسافر بقسمكح أن  يفشكال اإلينبغيوسط الصحراء، ال 

  .لي الدلإطالق، ألنه خالف يعرس املراد باملسافر، املسافر الشي، ولىمشمول للنص والفتو

مه كح أن  العباد، هوةف الغطاء، وجنااشك من الفقهاء، منهم ةفظاهر مجاع: ما القسم الثالثأ

 ه الطلبين الواجب علأ بىل، وصرح مصباح اهلدك ال يفك املالة لوحدك، وذلني السابقنيم القسمكح

 ة العامةه األدليهذا القسم، فاملرجع ف على ) السفرطلب املاء يفي(ل يأس، لعدم صدق الدليحد الإىل 

، ك املالة وحدىريالعرف ن إ :هيوف" فلم جتدوا"صدق ي  حىتأس،يحد ال إىل وجوب الطلب على ةالدال

  .ةياألول ةص األدلي ختص يفيفكي كوذل



٣٣

إن  و،فيه أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو ،يف مجيع اجلوانب شهد عدالن بعدم املاء إذا ):١ـ مسألة (

  ،إشكالالكتفاء بالعدل الواحد ايف  و،كان األحوط عدم االكتفاء

  

 هايبعضها، سقط وجوب الطلب ف أو ع اجلوانبي مجذا شهد عدالن بعدم املاء يفإ{): ١ـ مسألة (

العدم  على ذا قاماإما سبق، فك اًي تعبدس الطلب واجباًي املوضوعات، ول يفةنيه البيلعموم حج} هيفأو 

  وال)العجز عن املاء(مم ين موضوع التأ، بك ذل يفشكالعدم املاء، واإل على  مبرتله العلمكان ذلك

 العلم، ة مرتلةنيالشارع نزل الب ألن خبارمها،إتحقق بي يذ العجز الشرعإ تام، ري، غةني بالبكتحقق ذلي

 ةيعدم املاء، فال حج على ةنيالعدم، وهنا تقوم الب على الوجود، ال على ة حجةنين البأب: القول أن ماك

ان كن إو{. العدمعلى  و أالوجود على انتك، سواء ة عن العلم حجة املخربةنيذ البإ ، تامريها، غيف

، ني السابقنيشكالحد اإلأ ةيوقلت أو ،ةني البةي عموم حج يفشكالأنه لإلك} تفاءكاألحوط عدم اال

لمنا كث تيم، وحكام األهم من هذا احلك األح يفة حجةنيالب فإن صال،أاط يال موقع لالحت أنه والظاهر

  .وهلا هناالم حكل الي اجللد األول، فال نط يفةنيحول الب

 مطلق املوضوعات، وقد ذهب ته يفي حج يفشكالوهو اإل} إشكالتفاء بالعدل الواحد، ك االويف{

  ، وألن املوضوع ة بن صدقةمسعد رواية  يفةورك املذ)ةاالستبان(ته، ألنه من يحج إىل بعض



٣٤

  .فال يترك االحتياط بالطلب

  

  . من املواردريثك  الشارع بالواحد يف والعتبار،هي الواحد فةي ثبتت حجيم الذكهم من احلأس يل

 قول ةيحج على يل قويخباره، وعدم دلإب" فلم جتدوا"لعدم صدق } اط بالطلبي االحتكتريفال {

الشارع ن إ : املنازعات، وقلناري غته يفي هذا الشرح حج يفة بعض املباحث السابقشرنا يفأالواحد، وقد 

  .ةيفاكاملوضوعات، ولذا فاألقرب ال املنازعات، دون مطلق  يفنيم باالثنكمنا حإ

األرض، فالظاهر لزوم قبول  على داًيان زاك أو خبار العدل الواحد االطمئنان،إأورث  إذا  أما،هذا

ما سبق، وقول ك ينه علم عادإ مطلقا، فةذ االطمئنان حجإ العدل الواحد، ةين قلنا بعدم حجإقوله، و

ما ك، ة حجةهل اخلربأ، وقول ةأهل خرب إىل أنه ةضافإلد، باي الي مبحث ذما تقدم يفك، ةد حجي اليذ

ان ك إذا ومما تقدم ظهر حال ما، )١(»عرابتسأل الناس واأل«: )عليه السالم( الم حوله، وقالكسبق ال

  . عدلري غةاملخرب ثق

                                                

  .١ ح املواقيت أبواب من٥ الباب ٢٢٨ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٣٥

ك ال يتر وشهد عدالن بوجوده يف األزيد إذا  الظاهر وجوب الطلب يف األزيد من املقدارين): ٢مسألة ـ (

  . االحتياط يف شهادة عدل واحد به

  

ذا شهد إ{ نيالغلوه والغلوت} نيد من املقداري األزب يفلالظاهر وجوب الط{): ٢ ـ ةمسأل(

 عدل ةدا شهاط يفي االحتكتريوال  {ةني البةيحجأدلة  إطالقملا عرفت من } دي األزعدالن بوجوده يف

  .ما عرفتك ة الوجوب قوي، ففةأهل خربأو ان زائداً، كن إقرب وبل هو األ} واحد به



٣٦

 بل ال يبعد كفاية نائب واحد عن ،عدم وجوب املباشرةو،  الظاهر كفاية االستنابة يف الطلب): ٣ـ مسألة (

   مجاعة

  

ن، يديما عن الشهك} ة الطلب، وعدم وجوب املباشر يفةاالستنابكفاية الظاهر {): ٣ـ مسألة (

 ك، وعن املسالةونه ثقكالمهم لزوم ك هم، واملنصرف منري، وابن فهد، واجلواهر، وغواحملقق الثاين

  .ةوجامع املقاصد اشتراط العدال

 ةركن عن التذك، لي، واملوجز اهلاوةيما عن النهاك} ة نائب واحد عن مجاعةيفاكبعد يبل ال {

  .ةيفاكال املستند بعدم يفأفىت  كذلك و،تهايفاكم بعدم ك احل املنتهى، بل عنةاالستنابكفاية   يفشكالاإل

شمله ي، فةي عرفة ألنه استبانك، وذلة، مع ثقه النائب ولو جلماعةيفاكهو األول وهو ال: والظاهر

 الل الديهل اخلربه، فالدلأ وألنه مثل ،)١(»نيستبي حىت «:ةبن صدقة  خرب مسعد يف)عليه السالم( قوله

علم عدم يمنه  و.لناس األعرابسأل اي: )عليه السالم(  قولهته، وللمناط يفيحج على ته داليحجعلى 

  .مميتفاء به والتكاملاء، جاز اال على ظفرينه مل أه وري فلو علم بوقوع الطلب من غ،اشتراط االستنابة

                                                

  .٤ ح ما يكتسب به أبواب من٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٣٧

  . بعد كونه أمينا موثقاوال يلزم كونه عادالً

  

" موثقا ":قوله أن والظاهر}  موثّقاناًيونه أمك بعد ونه عادالًكلزم يوال {: ظهر وجه قولهيومما تقدم 

، وبأنه ال )١(أ النبةيآ مبفهوم ك، فقد استدل لذلةباشتراط العدال: من قال أما ان،يمن باب عطف الب

  اليتةد باألدلي مق اآليةمفهومن إ :هيمم، وفيار جواز التي هو معيأس الذي العادل الريالم غكصل من حي

عذر  ال« : )عليه السالم(  لقولهةثققبل قول اليث ي، حكام بذلك باب األحد يفيمق أنه ماكرناها، كذ

  .)٢(»ه عنا ثقاتنايروي ما  يفكيك التشنا يفيألحد من موال

، باملنطوق الفسق اللسايناملراد  ألن ،ة، بل ثقالًدونه عاكس لزوم ي ل اآليةمفهومن إ :قاليبل رمبا 

، بل أس نفساًيحصول اللى  عليال دل أنه ماكه، ياخلرب وعدم االعتماد عل على  االعتمادار يفيألنه املع

  .يأس النفسيصل الحين مل إق وي طرنيقول العادل أن ماكق، ي طرةه، وقول الثقيلإق يام الطري قيفكي

 مطلق الطلب، ةيفاك العدل الواحد، فقد استدل له املستند بعدم العلم بةيفاكواما من قال بعدم 

  ه بنفسه، واألصل عدميلإه بتوجه اخلطاب ريه، واستدل غيجب األخذ بامع عليف

                                                

  .٦اآلية : سورة احلجرات) ١(

  .٤٠ ح صفات القاضي أبواب من١١ الباب ١٠٨ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٨

 أن بعدنه إ :هي، وفريالزم فحص الغي ال ك، وذليأس النفسيه مقامه، وبأن املناط حصول الريام غيق

  .ل هذه االستدالالتك، تسقط ة حجةجعل الشارع قول الثق

، اًيقيون الفحص طرك ىري عند من ىفك ، العلمريحصل بقول الغ إذا  أنه يفإشكالنه ال إمث 

لو  أنه ، بل الظاهر وجوبه، ألنه نوع من الطلب، ومن املعلومةان املباشركمإعند عدم  يفكي كذلكو

 كل الفحص باملالي من نفس دلك ذلةالستفادما إ ن،كالفحص املم إىل تعذر الفحص التام، وصل الدور

  .)١(سوريل املي من دلك ذلةما الستفادإحنوه، وو

 طرف ماء يف  ال:حدهمأن قال أخبارهم، بإ أو ،نيفراد متعددأ ةابي نةعلم مما سبق صحنه إ مث

ما هو ك،  تساقطالو تضارب املخربان أنه ماكذا، كسار وهي طرف الال ماء يف: ، وقال اآلخرنيميال

وجب أق خموف، مما يخربه خمربه بأن الطرأما خرج، ولو يال فإ، نيقيل موارد تضارب طرك الشأن يف

صل له حيسقط الفحص وان مل خربه من قوله حجة، أ ولو الضرر،خوفه، مل جيب الفحص، ملكان خوف 

  .العلمك فهو ة جلعل الشارع قوله حجكوف، وذلخلمن قوله ا

                                                

  .١٠٦ ص٢ ج:اجلواهر) ١(



٣٩

 أو ،ن العدمحىت يتيقّ   وجب الفحص،يف القافلة أو ،يف مرتله أو ،احتمل وجود املاء يف رحله إذا ):٤ـ سألة م(

  .ة بالربي فكفاية املقدارين خاص،حيصل اليأس منه

  

 حىت يف القافله، وجب الفحص أو يف مرتله، أو ذا احتمل وجود املاء يف رحله،إ{): ٤ـ مسألة (

أن  إىل ة املائيةالواجب حتصيل الطهار ألن كالضرر، وذل أو احلرج أو }حيصل اليأس منه أو ن العدم،يتيقّ

  .مل جيد أنه اليأس مما معه يصدق عرفاً أو ال باليقنيإ كوال يصدق ذل" فلم جتدوا"يصدق 

  .ويلأليف كل تكسقطان ما يكدلتهما، أما احلرج والضرر، فمسقطان بأ

 ةفي الفحص يف املدينك، فال ي وزماناًةمساف} ةخاص بالربي{ والغلوتني ةالغلو} املقدارينكفاية ف{

  لوجوب الفحصة املقتضية لبقاء األدلكفي الفحص مبقدار زماما، وذلكال ي أنه ماك، ةمبقدارمها مساف

ان يف ك إذا منا خرج منهما ماإحاهلا، و على البلد والرحل وحنومها إىل ةاليقني بالعدم بالنسب أو اليأسإىل 

  .ةالربي



٤٠

 ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه ،مل جيد وطلب قبل دخول وقت الصالة إذا ):٥ـ مسألة (

  لو أعاده 

  

فايته بعد دخول الوقت مع كومل جيد، ففي صالة لذا طلب قبل دخول وقت اإ{): ٥ـ مسألة (

  :أقوال} عادهأاحتمال العثور عليه لو 

 ةعادإنه جيب حينئذ إان، فك املكانتقل عن ذل إذا الإ، ما عن التحريرك، امطلقكفاية ال: األول

  .انكالم املختلفني يف نفس املكذ إاستثناءه منقطع،  أن ال خيفىالطلب، و

، ىما عن املعترب، واملنتهكعلم استمرار العدم األول،  إذا الإب األول، ل بالطعدم االعتداد: الثاين

  .ىركوالذ

  .ال مع الظن باستمرار العدم األولإعدم االعتداد : الثالث

 يف خرب )عليه السالم( قوله فإن الطلب يف التيمم،كفاية طالق دليل  هو القول األول، إلىواالقو

  .يف خارجه أو ان الطلب يف الوقتك إذا ، شامل ملا)١(»يطلب املاء يف السفر«: وينكالس

لتيمم ـ ال حيقق موضوع ا أنه صل هذا األىعل ألصل عدمه، وال يردا يف حصول املاء، فكولو ش

  الذي هو اليأس من املاء،

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج: الوسائل)١(



٤١

 من هذه العناوين يف موضوع النص، وعليه يصح ءخذ شيؤذ مل يإواالطمئنان، والوثوق بعدمه ـ 

  .تفاء بالفحص قبل الوقتكتصحاب يف اال باالسكالتمس

  : فقد استدل لعدم االعتداد بأمور،ما القول الثاينأ

اشتراط عدم الوجدان يف صحه التيمم، واملنصرف منه عدم  على نه يدلإتاب، فكظاهر ال: األول

 ور، بلكنا ال نسلم االنصراف املذإ: ، وهو بعد دخول الوقت، وفيهة الصالةرادإالوجدان يف وقت 

  .يف خارجه أو  شامل لعدم الوجدان يف الوقت اآليةإطالق

وجوب  على  فانه يدل)١(ذا مل جيد املسافر املاء، فليطلب ما دام يف الوقتإ :ة زرارةحسن: الثاين

  .م عليها، فال جمال هلاكوين حمكخرب السن إ :، وفيهةل صالكالطلب عند 

  .ة للقاعددع جماالً ال يطالقاإلن إ :شتغال، وفيهقاعده اال: الثالث

، وبأنه ةات وسائر األدلمجاعن الطلب يف الوقت هو املنساق من معاقد اإلأبعضهم استدل له بن إ مث

   بالطلب قبل الوقت ىتفكلو ا

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج: الوسائل)١(



٤٢

  إشكال وأما مع انتقاله عن ذلك املكان فال ،فال يترك االحتياط باإلعادة  إشكال

  

ذ ال نسلم إ،  ال خيفىفيهما ما ووهو معلوم البطالن،، ة لأليام املتعددة واحدةتفاء به مركلصح اال

  .ةورك املذةما ال نسلم بطالن التايل يف الشرطيكور، ولو سلم فهو بدوي، كاق املذياالنس

ن الظن قائم مقام أ ب وللسمتثىن، القول األولة منه بأدلفقد استدل للمستثىن: واما القول الثالث

الظن ال أن  إىل الثاين، مضافاًالقول  على وردأ ما :ع التيمم، وفيهالعلم، ألنه حمصل لليأس احملقق ملوضو

نسان قد يظن عدم اإل أن ىال ترأ، مل حيصل له اليأس أنه  فمن املمكن الظن بالعدم، مع،يالزم اليأس

  . ال ييأس من الربحك ومع ذلة يف جتارةالفائد

نعم ال بأس . حمل نظر} ةعاد باإل االحتياطك فال يترإشكال{ فيه :قول املصنف أن ومما تقدم ظهر

  .وجبأ عن خالف من باالحتياط االستحبايب، خروجاً

 ،غريه القطع به وشف اللثامكبل عن }  يف وجوبهإشكالان فال ك املكواما مع انتقاله عن ذل{

  .األصل ال جمال له مع الدليل ألن م بتجدد املوضوع، وال جمال الستصحاب التيمم،ك لتأيت احلكوذل

ال إان، وك املكن فحص قبال ذلكمل ي إذا ان اجلديدكمنا جيب الفحص يف املإ أنه من الواضح نإ مث

   ةون يف ضمن الغلوكان جديد تكم إىل  مث انتقلةفحص مقدار غلوتني يف احلزن إذا ماك، ىفك



٤٣

  .يف وجوبه مع االحتمال املذكور

  

، مل جيب ة وجيزةه بعد فترليإان الفحص، مث رجع كلو سافر عن م أنه ، ومنه يعلمةاملفحوص

 إذا ، بلأشبهما  أو نشت األرض باملاء، أو نزل املطر، إذا ماك، تغري املوضوع عرفاً إذا الإ، الفحص ثانياً

املوضوع العريف حسب ما ينصرف بقي  إذا يمنا يكفإالفحص  ألن حمتمال احتماال عقالئيا، وذلكان ك

فحص وبقي يف  إذا كذلكبقاء للموضوع، و  ال عقالئياًاالًاحتماله احتم أو ليه النص، ومع نزول املطرإ

ي أ} وركمع االحتمال املذ{. ان مث نزل املطر، مما احتمل وقوف املاء يف بعض جوانب األرضكامل

  .طريقي ال تعبدي أنه  ملا سبق من،بالعدم فال فحصعلم  إذا  أمااحتمال عثور املاء،



٤٤

 فال جيب اإلعادة عند ، يكفي لغريها من الصلوات،فلم جيد صالةطلب بعد دخول الوقت ل إذا :)٦ـ مسألة (

  .إال فاألحوط اإلعادة و،مل حيتمل العثور مع اإلعادةن إ كل صالة

  

في لغريها من الصلوات، فال جيب كفلم جيد، يصالة ذا طلب بعد دخول الوقت لإ{): ٦ـ مسألة (

 ل وقت،ك أو ةل صالكواحتمال وجوبه ل، ةفايك بالفتوى النص والطالقإل} ةلّ صالك عند ةعاداإل

 الّإ، وةعادن مل حيتمل العثور مع اإلإ{.  له، واضح املنعإطالقم آخر فال كالنص يف صدد بيان حألن 

ما عرفت يف كنزل املطر وحنوه،  إذا ماكتبدل املوضوع،  إذا الّإ العدم، ىواألقو} ةعادفاألحوط اإل

  .ة السابقةاملسأل

اجلوانب، بعض ال يف إالفحص  على ، ومل يقدراألوىلصالة للفحص التام يف اا على نعم لو مل يقدر

ل كيف  أو قط الفحص التامس الدليل، وقد طالقضيق الوقت، مث قدر عليهما وجب، إل أو للخوف

 ىان الوقت ليال، مبا ال يرك ذا قدر وزال اخلوف مشله الدليل، مثالًإاجلوانب، للتعذر واخلوف وحنومها، ف

 ىالفحص التام، ومبا رأ على خاف من الطلب يف بعض اجلوانب، مث صار النهار مبا قدرو  أحسنا،

  .لصا فزال خوفه أو الصحراء فلم جيد فيها سبعا



٤٥

  . الضعف وةاملعتدل الوسط يف القو   هو املتعارف،الرامي واهلواء والقوس والرمي واملناط يف السهم): ٧ـ مسألة (

  

 ،السهم، والرمي، والقوس، واهلواء، والرمي، هو املتعارف املعتدل املناط يف{): ٧ـ مسألة (

 مرتّل عليه، مثل سائر طالقاإل ألن كما هو املعروف املشهور، وذلك} فع والضةالوسط يف القو

 ةمائ أربعكفايةان ال يبعد كن إ فالالزم االختبار، وكم اختلفوا يف مقدار ذلإات، وحيث طالقاإل

 ىفكل قدم شرب ك، ألنه شربان وةل ذراع خطوكن إ ، وحيثكثر من ذلكن قال بأذراع، ألنه مل جند م

 فرمبا صار )ةاحلزن( ارتفاعاته واخنفاضاته يف ةاملدار هذا املقدار، ال مع مالحظ أن هذا املقدار، والظاهر

  .ذاكه وة يف احلزن وعشراً،ةون مخس خطوات يف املستويك قدم يف املشي، فتةمائ أربعثر منكأ



٤٦

  . يسقط وجوب الطلب يف ضيق الوقت): ٨ـ سألة م(

  

 ألن ك، وذلإشكالبال خالف وال } يسقط وجوب الطلب يف ضيق الوقت{): ٨ ـ ةمسأل(

سقطوا صالته يف أالّ يف مثل فاقد الطهورين، حيث إجزاء، ل الشرائط واألك على  الوقت مقدمكدراإ

، ةم يف حمل البحث صحيح زراركفيشهد للح: انكيف كو. ان لنا فيه نظركن إ واملشهور، على الوقت

يفوته  أن ذا خافإذا مل جيد املسافر املاء فليطلب ما دام يف الوقت، فإ«: )عليهما السالم( حدمهاأعن 

  .)١(»ذا وجد املاء فال قضاء عليه، وليتوضأ ملا يستقبلإخر الوقت، فآ يف الوقت فليتيمم وليصلِّ

:  قال)عليه السالم( خر، مثل ما رواه ابن مسلم، عن الصادقأ روايات ةبل هذا هو املستفاد من عد

 ك املاء، مل تفتكفات فإن آخر الوقت، إىل  وأردت التيمم، فأخر التيممذا مل جتد ماًءإ«: مسعته يقول

  .ومثله غريه. )٢(»األرض

ان مفوتا ك إذا ال جيوز الطلب أنه  جوازه، لوضوح)وجوب الطلب(مراد املصنف بـ ن إ مث

  صلييتيمم وي أن ، وهل لهللوقت

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من١٤ب  البا٩٨٢ ص٢ ج: الوسائل)١(

  .١ ح التيمم أبواب من٢٢ الباب ٩٩٣ ص٢ ج: الوسائل)٢(



٤٧

 ـ مثال ـ مع الوضوء؟ الظاهر العدم ة الثانيةبالصال أو املاء، فيأيت ببقيته على  لعله يعثر، طالباًماشياً

  .سقوطه يف املقام على لوجوب االستقرار الذي ال دليل

، ةعادبت اإل وجان الوقت باقياًك فإن  مث تبني وجوده،ىعلم عدم املاء فلم يطلبه، وصلّ إذا نهإمث 

 ألن ،ةعاديف آخر الوقت ال جتب اإل ىصلّتيمم و فإن ن الوقت باقياًكن مل يإ، وةليفه املائيكون تكلتبني 

يف آخره، فالظاهر  أو فيه ىصلن تيمم يف وسط الوقت وإما سيأيت، وكليفه التيمم كخر الوقت تآ

ان خالف ك أنه ، وبعد الوقت تبنيةالقبلا أظن  إذا ماكالعلم ال يغري الواقع، فهو  ألن ،ةعادوجوب اإل

  .)١(التعاد  غريمها، مما ال يشمله حديثكذلك، وةالقبل

                                                

  .١٠ ح علل الوضوء٢ الباب٢٣٦ ص٧٧ ج: البحار)١(



٤٨

   ترك الطلب حىت ضاق الوقت عصى إذا ):٩ـ مسألة (

  

بال (: كما هو املشهور، ويف املستمسك }ىضاق الوقت عص  حىت الطلبكذا ترإ{ ):٩ـ مسألة (

  .)١()خالف ظاهر، ويظهر منهم االتفاق عليه

ما يف مصباح كحد، أمات اليت مل ينقل اخلالف فيه عن من املسلّ أنه الظاهر(:  اهلدىويف مصباح

  .انتهى، )٢()ال ما عن احملقق يف املعتربإالفقيه، 

غري واحد مل  أن ن الظاهركتوا عليه، لكما وجدت تعليقام ـ س على املنت ـ على واملعلّقون

سألة ي القواعد، ومنهم غريه، ففي املك يف حمة وحنوه، منهم العالميقولوا بالعصيان، بل عربوا باخلطأ

  :قوالن

  .العصيان: األول

  .عدم العصيان: الثاين

 ألنه خالف األمر ك، وذلىلو طلب املاء لعثر عليه فلم يطلبه فقد عص بأنه والظاهر لزوم التفصيل،

ونكسل، فيبالوضوء والغ  

                                                

  .٣٠٩ ص٤ ج: املستمسك)١(

  .١٥٦ ص٧ ج: مصباح اهلدى)٢(



٤٩

لعدم وجوده ما إ ان طلبه ال ينفع شيئاًكن إوقت فتيمم، وضاق ال حىت مل يتوضأ إذا حاله، حال ما

، والطلب  واقعاًاملائية بلفاًكن مكمل ي إذا ليف،ك للتن عصياناًكن ليعثر عليه، مل يكنه مل يأل أو ،واقعاً

  .طريقي

 ةمن مل يقل حبرم و عنده،ان عصياناًك التجري ة، فمن قال حبرمونه جترياًك يف إشكالنعم ال 

ن ما ك التجري لعدم الدليل عليه، مل يةيقل بالعصيان، وحيث قررنا يف األصول عدم حرمالتجري مل 

  .شف عن قبح فاعليكمنا يإ، وفعله حراماً

 خطابه، ةه وفعليكم منجز بتمام مالكليف بالطلب حكن التأما القائل بالعصيان، فقد استدل له بأ

ن الطلب أمنا يتم لو قلنا بإهذا ن إ :، وفيهك املالليف الفعلي املنجز التامك التة خمالفة يف حرمةوال شبه

واجب مقدمي، فال ثواب وال عقاب له،  بأنه قلنا إذا  أما ـة مجاعبىنما هو مكواجب نفسي ـ 

ال وضوء له،  أنه تيقن إذا  صحيحان، فال وجه للعقاب، بل حاله حال ماةالتيمم والصال أن واملفروض

  بزعمى الوضوء فصلةان ال يعلم شرطيك إذا كذلكجب عقابا، وعدم وضوئه ال يو فإن ،ىمث نسي وصل

  .ما حنن فيه متاما على ان املثال ال ينطبقكن إ و،ان متوضياك وقد ئغري متوضأنه 

ن وجه لقول بعضهم ك، مل ي غريياًَون الطلب واجباًكخمتار املشهور ن إ  فحيث،انكيف كو

  ما القائل بعدم أ، وبالعصيان مطلقاً



٥٠

وىق األلكنة صالته حينئذ صح،   

  

 على ان يعثركما  إىل ةما بالنسبأ و،املاء واضح على ن يعثركمل ي إذا ما إىل ة، فبالنسبالعصيان مطلقاً

ن إ :ن فيهكالطلب واجب مقدمي، والواجب املقدمي ال ثواب له وال عقاب عليه، ل ألن :أنهكاملاء ف

 إىل الترتل من مطلوبه األول، إىل ه املوىلءجلاإ وكللمالتفويته  أن الإن له العقاب، كن مل يإعدم الطلب و

  .املهم بعصيانه األهم إىل  من اجلأهما يعاقب املوىلكمطلوبه الثاين يوجب العقاب، 

 هي ةيف بعض الصور، والصح أو لقا،طن قلنا بالعصيان مإو}  صالته حينئذة صحقوىن األكل{

لو  أنه مني عن الشيخ يف املبسوط، كب، خالفا ملا ح األصحاىفتو إىل املشهور، بل عن الروض نسبته

 يف )رمحه اهللا(ي القطع به عن الشهيد ك تيممه، ومقتضاه بطالن صالته، وححخل بالطلب مل يصأ

الضيق  أن ، واحتمالاًإمجاع والضيق من مسوغات التيمم، نصاً ألن ، األولقوىالدروس والبيان، واأل

ما إ ، فالالزم القولنفسه اختيارياً على ذ لو ضيقإي، ال وجه له، االضطراري مسوغ ال الضيق االختيار

ن ك مع التيمم، واألوالن ال ميةبالصال أو  مع الوضوء املوجب خلروج الوقت،ةصاللبا أو ،ةبعدم الصال

 فلم يبق ،ما عرفتكل الشرائط واألجزاء ك على  حبال، والوقت مقدمك ال تترةالصال ألن القول ما،

 أن فاذا خاف.  السابقةور هنا، صحيح زراركم املذكاحل على مع التيمم، ويدلصالة لال وجوب اإ

  يفوته الوقت، فليتيمم 



٥١

  . لكن األحوط القضاء خصوصا يف الفرض املذكور،لو طلب لعثر أنه وإن علم

  

  .مناطاً أو اًإطالقنه يشمل املقام إ فوليصل يف آخر الوقت

 التيمم، وهو ةالمه، بفقدان شرط صحكي كله الشهيد يف حم، فقد استدل ةما القول بعدم الصحأ

ال يريد الشارع  أن ال لزمإالطلب ليس شرطا مع الضيق، ون إ :الطلب، وعدم صدق الفقدان، وفيه

فلم (املراد بـ ن إ :ما عدم صدق الفقدان، ففيهأخالف الدليل، و أنه يف الوقت، وقد عرفتصالة ال

، واليراد بالفقدان ن من استعماله شرعاًك، وهنا الميعقالً أو اله شرعاًن من استعمك عدم التم)١()جتدوا

  .عدم الوجود اخلارجي

ن كل{رناه ك الدليل الذي ذىما هو مقتضك} لو طلب لعثر أنه ن علمإو {ةصحيحصالة الن إ مث

  .ان األقرب عدم وجوب القضاءكن إو} ورك يف الفرض املذاألحوط القضاء خصوصاً

ثر كمع التيمم يف ضيق الوقت، فليس املقام بأصالة ان قد تعلق بالكليف ك فألن الت،ما عدم وجواأ

   منيأيت ا مع التيمم حذراً أن جربأ حىت الضيق، إىل صالةخر الأان عنده املاء وكمما 

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(



٥٢

، ة املائية بتفويت الطهارىن عصإ به وى ال قضاء ملا أتكهنا أن باملاء، مع لو تطهرصالة فوت ال

، ة هو خمتار مجاع، العلم بالعثور لو طلب املاءةرناه وهو عدم وجوب القضاء يف صوركذي ذوهذا ال

  .املشهور من وجوب القضاء إىل ، خالفا ملا نسبه احلدائقكمنهم األردبيلي، واملدار

  .العلم بالعثور لو طلب صورة وجبها يفأمنهم من  و،وجب القضاء مطلقاًأمنهم من ن إ مث

  :ريناستدل للمشهور بأم

مع صالة نفسه ال على ت فهو فو، فيما لو طلب لظفر، واقعاًة املائيةلفا بالطهاركان مكنه إ :األول

  .)١(»ما فاتتهك فليقضها ةمن فاتته فريض «:ها لعمومؤ بسوء اختياره، فعليه قضاة املائيةالطهار

  .ةملائي اةمع الطهارصالة ، فهو ال يسد مسد الةالترابيصالة ما ما جاء به من الأو

 ، فهو مثل مااألويلليف كه بالتإتيانال يعلم  أنه فيهكاملاء، ي على  عدم علمه بالعثورةيف صورن إ مث

  .م ال؟ مما حيقق موضوع الفوتأ ىصلّ أنه  يفكشإذا 

ان معه ماء فنسيه فتيمم كان يف سفر وكسألته عن رجل : يب بصري قالأما رواه الشيخ، عن : الثاين

  .)٢(»ةيتوضأ ويعيد الصال أن عليه«:  قال،خيرج الوقت أن معه ماء قبل  أنرك، مث ذىوصلّ

                                                

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:اللئايلعوايل ) ١(

  .٥ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج: الوسائل)٢(



٥٣

، ةبالترابيصالة ال إىل  تبدلةباملائيصالة فألن األمر بال: األول أما ال الدليلني نظر،كويف : أقول

 كقد فاته املال بأنه :ليف، فال جمال لدليل القضاء الذي موضوعه الفوت، والقولك التىدأون قد كفي

ها ـ ال ؤ ـ لو سلم بقاك من املالةن البقيأه مردود، بك فال بد من تداركام، ومعه بقي شيء من املالالت

 يف ضيق الوقت ةانت املائيك إذا ال قضاء أنه  علىا حتقق موضوع الفوت، بل يظهر من ما دلّأيعلم 

بدون عذر، من واد و  أ لعذركالفوت لبعض املال ألن  ال تقتضي القضاء،ك من املالةالبقي أن لعذر،

  .واحد

ث ي يف الضيق، واحلدةبالترابيصالة الم يف الكال فإن ور ال ربط له باملقام،كفألن احلديث املذ: الثاين

 ظاهره عدم اًيف املقام حديثأن  إىل ةضافت، هذا باإلشكاال، مع الغض عن سائر اإلة ا يف السعىتأفيما 

 يعيد، ال«: مث وجد املاء، قال ىصل فتيمم بالصعيد وجنبأ وهو صحيح ابن مسلم، عن رجل ،القضاء

  . ومثله غريه،)١(»يدعرب املاء رب الصن إ

ان قد كن إليفه، وكلف بتك املىليفه، ويف املقام قد أتك بتأتى إذا  والقضاءةعادن ظاهره عدم اإلإف

  ى، وعلصالةعصي بتأخري ال

                                                

  .١٥ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج: الوسائل)١(



٥٤

لو طلب لعثر،  أنه  فيما لو علم، خصوصاًان االحتياط يقتضي القضاءكن إ، و فال قضاء مطلقاً،هذا

، فيشمله دليل القضاء، ك القابل للتداركوجب، والحتمال بقاء بعض املالأللخروج عن خالف من 

  .لتحقق موضوع الفوت احتماالً



٥٥

 نعم لو حصل ،إن تبني عدم وجود املاء و،بطلت صالتهى صلّو،  ترك الطلب يف سعة الوقت إذا ):١٠ـ مسألة (

  . صحتهاقوى القربة مع تبني عدم املاء فاألمنه قصد

  

 ادعاه اجلواهر ،اًإمجاع} بطلت صالته ىصل الوقت، وة الطلب يف سعكذا ترإ{): ١٠ـ مسألة (

 ة املقتضي لصح"فلم جتدوا"ذ مل يعلم حتقق موضوع إ، ةاملشروعي على  لعدم الدليلكوغريه، وذل

 اجلهل ال ةذ يف صورإ، ة يف جهلىيبقأو  ،كملاء بعد ذليعلم وجود ا أن ، وال فرق يف البطالن بنيةصالال

 بطلت، ةمل يتمش منه قصد القرب فإن }ن تبني عدم وجود املاءإو{.  واقعاًان املاء موجوداًكمعذّر له لو 

  .اإمجاع و وال خالف، بل قطعاًإشكال بال ةبدون قصد القربصالة لبطالن ال

 ألن ما عن التحرير وغريه،ك}  صحتهاقوىملاء فاأل مع تبني عدم اةنعم لو حصل منه قصد القرب{

ن كذا مل يإان، فكن إ ذ هو للوصول اليهإلف ا، ووجوب طلب املاء ظاهري، كهي املصالة هذه ال

  ومنه يظهر.الطلب شرطي ال تعبدي أن  وقد سبق،ن ختيل الوجوبإ، وواقعا، فال وجوب للطلب واقعاً

قضاء (:  بقولهكال وجه له، واستدل لذل أيضاً ة هذه الصوريفصالة لبطالن ا إىل ذهاب اجلواهرأن 

  .)١()ةللشرطي

                                                

  .٨٥ ص٥ ج: اجلواهر)١(



٥٦

بال  ىصل إذا ماك فهو ،منا ختيل الشرطإ العدم واقعا، وةال شرط يف صور أنه  ما عرفت من:وفيه

ليف يدور مدار الواقع، كالت فإن لف بالستر،كنه مأ وله ساتراً أن نه ختيلكن ساتر واقعا، لكساتر ومل ي

  .دار اخليالم ال



٥٧

 أو ن وجوده يف حمل الطلب من الغلوةمث تبي ىصلّ ومطلب املاء مبقتضى وظيفته فلم جيد فتيم إذا ):١١ـ مسألة (

  .اإلعادة أو ال جيب القضاء وهت صالت صح،القافلة أو الرحل أو الغلوتني

  

يف غري }  وجوده، مث تبنيى وظيفته فلم جيد، فتيمم وصلىذا طلب املاء مبقتضإ{): ١١ـ مسألة (

 يف كتبني ذل إذا  حىت،ةعاد يف عدم القضاء واإلإشكال فال ، والغلوتنيةاألبعد من الغلوكحمل الطلب، 

  .ليه، فال امتثال بعد االمتثالإليف املتوجه ك التىدأالوقت، ألنه قد 

ته، وال ، صحت صالةالقافل أو الرحل أو الغلوتني، أو ةيف حمل الطلب من الغلو{ولو تبني وجوده 

ليفه ك فيه وال خالف، ألنه تإشكالان تيمم آخر الوقت، فال ك إذا  أما}ةعاداإل أو جيب القضاء

  .ةما تقدم شبه هذه املسألكليفه االضطراري، كت والشرعي

دخل هذا الفرع يف أ بل رمبا ،اتفاقينه إ الوقت فهذا هو املشهور، بل قيلة ان يف سعك إذا ماإو

ذ إ، كذلك أنه صالته، والظاهركفاية  على مجاع اإلة مجاعىحيح، الذي ادعبتيمم ص ىصل من ةمسأل

 ورمبا حيتمل ،"فلم جتدوا"نه مصداق لـ إ، فةفايك، فال وجه لعدم الصالةذن له يف التيمم والأالشارع 

منا يتحقق إ يف الوقت، ة املائيةالعجز عن الطهار ألن كتبني املاء يف الوقت، وذل إذا ةعادوجوب اإل

  ذ العجز عنإبه لتمام الوقت، ستيعابا



٥٨

 ةفراد اجلامع من بعض األناًكان يف الواقع متمكذا إفرادها، فأون بالعجز عن مجيع كمنا يإ ةالطبيع

ول الوقت، بل هو الفرد أ الدليل املقتضي جلوازه يف إطالقن إ :، وفيهةفايكن وجه للكللشرائط مل ي

  .ةداء الصالأن ظهر املاء بعد إفايته، وك على دالول وقتها، أاملسلم يف صالة  ةالشائع لغلب

ان معه ماء فنسيه كان يف سفر وك سألته عن رجل :ةيب بصري املتقدمأ رواية كذلعلى وال يرد 

ذ ظاهرها إ ."ةيتوضأ ويعيد الصال أن عليه: " قال؟خيرج الوقت أن معه ماء قبل أن ركمث ذ ىصلفتيمم و

  .عدم الفحص

بالتيمم، وال صالة نه يتم الأ، وكذلكم كحلان اك صالةثناء الأو وجد املاء يف ل أنه ومما تقدم يظهر،

ثنائها، وقد فحص أيف  أو صالةال شقيه لو جيء باملاء بعد الك من هذا الفرع ب، وأوىلةعادإقضاء وال 

ء القضا إىل  وعدم االحتياج،ةفي يف الصحكتصالة  الشارع بالةجازإ فإن ،مثالًاملطر نزل  أو ،ىوصلّ

  .ةعادواإل



٥٩

ال يبعد صحة   مث تبني سعة الوقت ،ىصلّ ومتيم واعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه إذا ):١٢ـ مسألة (

  ،صالته

  

}  الوقتة، مث تبني سعىتيمم وصلّ وهكذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فترإ{): ١٢ـ مسألة (

  :أقوالسألة ففي امل

  .مطلقا}  صالتهةيبعد صح ال{: األول

  . مطلقاةعدم الصح: الثاين

  .تبني داخل الوقت إذا تبني خارج الوقت، والبطالن إذا ةالصح: الثالث

تبني  إذا ، والبطالنصالًأتبني يمل  أو همل يتبني وجود املاء، سواء تبني عدم وجود إذا ةالصح: الرابع

  .وجوده

ون عقليا، كن قد يك وعدم التم،نواك مل تتم:معناه ألن "فلم جتدوا" بصدق :ولاستدل للقول األ

ان كان جتريا، وك من الفحص، ولذا لو فحص ن شرعاًكمن اعتقد الضيق ال يتم فإن ون شرعيا؛كوقد ي

التيمم، وهذا  أمر  يفةيده ما علم من التوسعؤقول آخرين، وي على  فاعلياقبيحاً و،ةقول مجاع على حراماً

 ان موجوداًك، سواء قطعاً" فلم جتدوا" يصدق عليه نه مماإن جيد املاء لو طلبه، فكمل ي إذا ثر فيماكأيتضح 

  .ره املصنفكما ذك وهذا القول غري بعيد، ،وضحأبل هو ، صالأ ن موجوداًكمل ي أو وال جيده،



٦٠

. ان جيده لو طلبهك، وان املاء موجوداًك، لو املائيةطهارة ليفه الواقعي الكن تأب: واستدل للقول الثاين

مل  ليفكعدم وجدانه لو طلبه، وحيث خالف الت أو ،ءعدم وجود املا ةليفه الفحص يف صوركان تكو

  . بالعلم واجلهلةام ليست مقيدكحذ األإليف ال يغري الواقع، كتصح صالته، وختيل الت

  ".فلم جتدوا"، بعد صدق ة املائيةليفه الواقعي الطهاركت أن فال نسلم: الشق األول أما :وفيه

ال إ،  وال عدماًما سبق ـ فليس الطلب ذا شأن وجوداًكمي ـ الطلب مقد فإن :ما الشق الثاينأو

  .املوضوع يف املقام حمقق بدون الطلب أن  واملفروض،"فلم جتدوا"لتحقيق موضوع 

 ه خارجة وللصح،ي البطالن داخل الوقت، مبا تقدم يف دليل القول الثاينأ: واستدل للقول الثالث

: م جتوز صالته؟ قالأصالة  أيتوضأ ويعيد ال صالته ماًءفأصاب بعد ىصل عن رجل تيمم ف: يعقوبةبرواي

  .)١(» عليهةعادإالوقت فال ى مض فإن ،وقت توضأ وأعادلميضي ا أن ذا وجد املاء قبلإ«

 رك، مث ذىان معه ماء فنسيه وتيمم وصلّكان يف سفر وك سألته عن رجل :ةيب بصري املتقدمأ ةورواي

  يتوضأ ويعيد  أن عليه: )ليه السالمع( خيرج الوقت؟ قال أن معه ماء قبلأن 

                                                

  .٨ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج: الوسائل)١(



٦١

ن ترك الطلب باعتقاد عدم املاء فتبي إذا  وأما، بل ال يترك االحتياط باإلعادة،القضاء أو وإن كان األحوط اإلعادة

  وجوده وأنه لو 

  

  ".ةالصال

  .ن االستدالل بدليله للشق األول من هذا القولك فال مي، القول الثاينةقد عرفت عدم متامي: أقول

 فالروايتان قد يناقش فيهما، خلروجهما عن حمل البحث، وهو ،ما الشق الثاين من هذا القولأو

رناه يف دليل كن ما ذك الفحص باعتقاد ضيق الوقت عن الفحص، وتبني خطأ االعتقاد، لكموضوع تر

 إىل ياج خارج الوقت، وعدم االحتةثبات الشق الثاين ـ وهو الصحإي أثباته ـ إاف يف كالقول األول 

  .القضاء

  واقعا،ن موجوداًكمل ي أنه مل يتبني وجود املاء ـ سواء تبني إذا ةي الصحأ: واستدل للقول الرابع

 إذا انك واقعا، وان موجوداًك إذا  حىت،ن من املاءكألنه مل يتم" فلم جتدوا"مل يتبني شيء ـ بصدق أو 

 ةدليل املبطل مطلقا، وقد عرفت عدم استقامتبني وجود املاء فيما تقدم يف  إذا طلبه وجده، وللبطالن

  .يضاأدليله، فال وجه للقول بالبطالن يف هذا الشق 

 كبل ال يتر{ر يف دليل القائل بالبطالن مطلقا كملا ذ} القضاء أو ةعادان األحوط اإلكن إو{

ن إوما عرفت ـ من استدالالم، ك من وجه القضاء ـ ىقو أةعادوجه اإل فإن }ةعادحتياط باإلاإل

  .ما ظهر يف املختار على ،اًال االحتياطني استحبابيكان ك

  نه لو أ الطلب باعتقاد عدم املاء فتبني وجوده، وكتر إذا ماأو{



٦٢

  .القضاء أو  فالظاهر وجوب اإلعادة،طلب لعثر

  

ق شرط ن عدم حتقّ، يتبيألنه مع وجود املاء واقعاً} القضاء أو ةعاد فالظاهر وجوب اإل،رثطلب لع

ن تيممه كشرط التيمم مفقود، مل ين إ داء، وحيثاأل إىل ة التيمم، الذي هو عدم املاء، هذا بالنسبةصح

 ةعاد نفي اإلىن عن السيد املرتضك فيتحقق الفوت الذي هو موضوع القضاء، هذا ول،وصالته صحيحاً

 نكن الذي ميكلو. عموم عدم الوجدان الصادق مع النسيانقبال يف الناسي، ولعلّه الستضعاف النص يف 

ذ موضوع التيمم هو عدم إ والقضاء، ةعاد ما تقدم يف الفرع السابق عدم اإلىمقتضن إ يقالأن 

 واقعا، ان املاء موجوداًكن إذا اعتقد عدم املاء فهو مل جيد املاء، وإ، وى والفتوالنص حسب ،الوجدان

 ةعاد ال جتب اإلك هناةعادال جتب اإلما ك، ف واقعاًان املاء موجوداًكطلب ومل جيد، و إذا فحاله حال ما

 فال ،ء لعدم حتقق الفوت الذي هو موضوع القضا، وجوب القضاءى انتفةعاد وجوب اإلىذا انتفإهنا، و

  .)١(»ما فاتتهك فليقضها ةفاتته فريض«يشمله من 

ابن العم، واجلمال، والشيخ  ويم،ك الربوجردي، واحل:ةالسادكن الشراح واحملشني، كهذا ول

ظهر " نه لو طلب عثرإ: "من قوله و،ك بذلكتأييد املنت، فاالحتياط ال يتر على طبقواأغريهم،  ولي،ماآل

  لو طلب مل يعثر مل جتب أنه  علمنه لوأ

                                                

  . ١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:اللئايلعوايل ) ١(



٦٣

م ال؟ أان يعثر ك أنه  لتحقق موضوع عدم الوجدان، ولو مل يعلم هلك والقضاء، وذلةعاداإل

  .م علمه بتحقق موضوع عدم الوجدان والقضاء، لعدةعاد وجوب اإل:مبناهم على فالالزم



٦٤

  بعد دخول الوقت   سلالغ أو ال جيوز إراقة املاء الكايف للوضوء): ١٣ـ مسألة (

  

ما هو ك} بعد دخول الوقت  سلالغ أو ال جيوز إراقة املاء الكايف للوضوء{): ١٣ـ مسألة (

ال ما إ اذ مل يعرف خمالف،  عليه،مجاع اإلىاألصحاب، ويف اجلواهر ظهور دعو إىل املشهور، بل نسب

 وقوله ،)١(﴾الصالِة فَاغِْسلُوا إىل ِإذا قُمتم﴿: تعاىلقوله ك، ةاملائيطهارة  الةدلأ طالق إلكيف املتعرب، وذل

  . يف املقامة الواردة وسائر الروايات املطلق،)٢(﴾ تغتِسلُوا حتى﴿: سبحانه

 موضوعني، كهنا أن  مما يظهر منه،)٣(﴾م تِجدوافَلَ﴿: تعاىلبقوله : والأاستدل للقول اآلخر، 

حدمها أيدخل نفسه يف  أن لفكموضوع الوجدان، فاملاء، وموضوع عدم الوجدان، فالتراب، فيجوز للم

 ويف ،يدخل نفسه يف السفر فيقصر ويفطر أن لفكموضوع السفر واحلضر، حيث جيوز للمكباختياره، 

  .موضوع احلضر فيتم ويصوم

  :عليه السالم(  التيمم، مثل قولهةدلأات طالقإ ب:وثانيا

                                                

  . ٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  . ٤٣اآلية : سورة النساء) ٢(

  . ٦اآلية : املائدةسورة ) ٣(



٦٥

عليه (  وقوله،)٢(»حد الطهورينأن التيمم إ«: )عليه السالم(  وقوله،)١() الصعيد عشر سننيكفيكي

التراب يف عرض املاء،  أن ، مما يظهر منه)٣(»ما جعل املاء طهوراًك ن اهللا جعل التراب طهوراًإ«: )السالم

ورين، ك الدليلني املذةن الظاهر عدم متاميكعرض يف حال واحد، بل يف حالني، لن ال يف الكال يف طوله، ل

ء لنا هي: قال إذا املوىل فإن ما يفهم من نفس اللفظ،كعنوان اضطراري، " فلم جتدوا"وهلما أ على ذ يردإ

لقرائن سائر ا إىل ةضاف هذا باإل،البيض موضوع اضطراري أن  يفهم منه عرفا،مل جتد فالبيض فإن اللحم،

والتراب حال  ،ن حاله حال املاءكان اضطراريا مل يكذا إ و،اضطراريموضوع التراب  أن  علىةالدال

املوضوع دخال نفسه يف إيهما شاء، بل ال جيوز له يف أدخاله إالسفر واحلضر، حبيث جيوز للمكلف 

 لفكجيوز للم  ال، حيثل احملرمات اضطراراًكأون حاله حال كال يف حال االضطرار، فيإ يطرارضاال

  .ان اضطرارياك املكذل إىل ذهابهكان  إذا الّإل احملرم، كأ إىل يضطر أنه ملان يعكم إىل يذهبأن 

  ىيبتل أنه ف جيوز السفر فيما يعلمك، فيكذلكان ك إذا :ال يقال

                                                

  .٤ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٦٦

  اذا علم بعدم وجدان ماء آخر،

  . عقليةةسفر واجبا شرعيا، وال ضرورن الكن مل يإبالتراب، و

يبلي  أن لفكال حيق للم أنه قسمني، قسم علم من الشرع على ةاملوضوعات االضطراري: يقالألنه 

 ةالشرعي أو ة العرفيةالضرور أن من الشرع م علشرب اخلمر مثال، وقسمك اضطرار، ةال يف غايإنفسه به 

احلج  إىل بالسفر أمر شارعال أن  يفكالم، حيث ال شكمحل الكلف نفسه به، كبالء املإ يف جواز ةافيك

رنا بعض كيعلم ابتالءه بالتيمم، وقد ذ أنه  ـ معة ـ ولو غري الضروريةباح سفر التجارأ وةوالزيار

  . يف باب احلج من هذا الشرحكالم يف ذلكال

 ىال لدإيدخل نفسه فيه،  أن لفكموضوع التيمم اضطراري، ومثله ال حيق للم أن :واحلاصل

  .االضطرار

  .ةيف اجلملء أزيد من وفاء التراب مبا يفي به املا على  ال تدلةورك املذةلاألد أن :ثانيهما على ويرد

 ،ةورك املذة باألدلاً، فليس مربوطكم ال جيوز له ذلأ، كيدخل نفسه يف ذل أن لفكجيوز للم أنه ماأ

  .فل ببيان موضوعهكيتال م كاحلفإن 

ايف كسل، فاملاء غري الء والغملا سبق من عدم تبعيض الوضو" ايفكال"منا قيده بـ إاملصنف ن إ مث

  . من التيمم)صالأعدم املاء ك ،ةفايكعدم ال(ذ البد معهما إراقته، إالعدم يف جواز حكم مه كح

علم وجدانه جاز له  إذا  أما}ذا علم بعدم وجدان ماء آخرإ{ هو إن عدم جواز اإلراقة إمنا مث

   ألنه ليس مما تقدم، من ةراقاإل



٦٧

  علم بعدم وجود املاء، إذا بطالهإوز له ولو كان على وضوء ال جي

  

ن من موارد االطمئنان كم ال؟ ومل يأهل يوجد ماء  أنه  يفك ولو ش،دخال النفس يف االضطرارإ

يطمئن فيه بعدم املاء ـ  أو وجود املاء يف املرتل املقبل،بانوا يف سفر يطمئن فيه ك إذا ماكحدمها ـ أب

، فال ةاملائيب، فانه اشتغلت ذمته ة اليقينيةالرباء إىل  اليقيين حيتاجالشغل ألن ،ةراقفالظاهر عدم جواز اإل

ان عاصيا كذا فعل ومل يقدر إم ال؟ فألف به، كداء املأن معه من كنه هل يتمأ يف كيفعل ما يش أن جيوز

} بطالهإجيوز له  ال{غسل  أو }وضوء على انكلو  {أنهمما تقدم يظهر } و{. ومستحقاً للعقاب عرفا

 دخال نفسه يف موضوع االضطرار، وقد تقدمإبطال  اإلذ معىنإ} ذا علم بعدم وجود املاءإ{وقت يف ال

ـ  ىصل إذا  أمام من مل يصلّ،كمنا هو حإما تقدم  أن من الواضحن إ ، مثكلف ذلكجيوز للم الأنه 

ل والوقت باق اغتس أو  مث وجد املاء فتوضأى ـ فلم جيد، فتيمم وصلّةفقد املاء وطلب يف الربي إذا ماك

 صالته ة، ملا سبق من صحةاملائيطهارة  اآلن باللفاًكذ ليس مإبطال وضوئه وغسله، إ يف جواز كنه الشإف

  .ةالالحقسألة االحتياط اآليت يف امل على الإ مل يأت وقتها، ة، وصالته الالحقةالسابق



٦٨

  جدانه بعد الوقت، مع العلم بعدم و أيضاً بطال قبل الوقتبل األحوط عدم اإلراقة وعدم اإل

  

ما ك} مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت أيضاً بطال قبل الوقت وعدم اإلةحوط عدم اإلراقبل األ{

 مجاعبطال قبل الوقت، بل رمبا استظهر اإل واإلةراقن املشهور جواز اإلكالوحيد البهبهاين، ل إىل نسب

  .ان األحوط األولكن إقوي الثاين، و، واألكذلعلى 

، وتفويت بطال تفويت لغرض املوىل واإلةراق، فاإلةمع املائيصالة  يريد الن املوىلأب: وحيداستدل لل

 إذا ، قبل حصول شرط الواجبة وجوب حفظ املقدمىن العقل يرأعقال، وب و الجيوز شرعاغرض املوىل

ت، وجيب م قبل الوقاحلج قبل زمانه، وجيب التعلّ إىل  عليها بعده، ولذا جيب السفرةعلم بعدم القدر

ألنه املترتب ةداء الشهادأالواجب هو  أن داء، مع قبل وقت األةسل قبل الفجر، وجيب حتمل الشهادالغ ،

  .ال الدليلني نظرك، ويف كغري ذل إىل ة،عليه الثمر

 املوىل أن ةالم، بل ظاهر األدلكول الأ" ةمع املائيصالة  اليريد املوىل: "قوله أن : ففيه،ما األولأ

املاء بعد الوقت، مث  على مل يقدر إذا ةاملاء بعد الوقت، ويريدها مع الترابي على قدر إذا ةاملائيمع يريدها 

 يف  املوىلة خمالفةالقدر املسلم حرم فإن ور يف األصول،ك مذإشكال يف عدم جواز تفويت غرض املوىل

  .وامره ونواهيهأ



٦٩

 ،)١(﴾نهِلك قَريةً أن ِإذا أَردناو﴿: تعاىلوجوب تنفيذها، بل ظاهر قوله  على غراضه فال دليلأما أ

 ةال بعد خمالفإيوجب العقاب،  غراض التفويت األ أن )٢(﴾ما كُنا معذِّبني حتى نبعثَ رسوالًو﴿: وقوله

  .وامراأل

ليل منا ثبت بدإ ةورك، واملوارد املذة وجوب حفظ املقدمىالعقل ير أن منسلّ نا الإ:  ففيه،ما الثاينأو

احلج لواله، وال جيب حفظ املال  إىل  يف الزمان الذي ال يصلالّإاحلج،  إىل خاص، ولذا ال جيب السفر

 ةاحلج من ست إىل ان السفرك إذا ماكاحلج لواله،  إىل يف الزمان الذي ال يصل أو  احلج،أشهرال يف إ

 ، والتعلم قبل الوقت ال دليليضاأ ك لزم احلفظ قبل ذلة، ولو وجب حفظ املقدم قبل املوسم مثالًأشهر

يف الشارع املعرفة مطلقا، والغسل ال جيب قبل الوقت مطلقا، بل جياب إعليه، ولو قيل به فهو من باب 

داء أان هلا ك اء واجب يف نفسه سوةول النهار يف الصيام مثال، وحتمل الشهادأيصادف آخر الغسل وقت 

  .ة اآلي)٣(﴾ٍنِإذا تداينتم ِبدي﴿: تعاىلم ال؟ قال أ

  وجوب األمور  على  دلتة اخلاصاألدلةن إ :واحلاصل

                                                

  .١٦اآلية : سراءسورة اإل) ١(

  .١٥اآلية : سراءسورة اإل) ٢(

  .٢٨٢اآلية : البقرةسورة ) ٣(



٧٠

  بطل، يصح تيممه وصالته، أ أو ولو عصى فأراق

  

 من ة املدعاةليك العلى ك فال يدل ذل، حمل نظرةون مجيعها من باب املقدمك أن ، معةوركاملذ

ذا تبني إ شرط الوجوب، و قبلة قبل الوقت، ولذا اشتهر بينهم من عدم وجوب املقدمةل مقدمكحفظ 

 ةراقمن جواز اإل: ره املشهورك هو ما ذة القاعدى فمقتض)رمحه اهللا (الم الوحيدكيف اإلشكال 

 أن ظاهره فإن .)١(»ةذا دخل الوقت وجب الطهور والصالإ«: )عليه السالم( بطال، ويدل عليه قولهواإل

يف صالة دخل الوقت وجبت ال إذا معىن على ، ومحلهةوجوب الصالكوجوب الطهور بعد دخول الوقت 

الم الذي هو عدم كما ال وجه لتقييده بغري مفروض الك، ال وجه له، كاملستمسيف ما ك، ةحال الطهار

هذا القيد بال مقيد ن إ :ذ فيهإاملاء بعد الوقت،  على القادرين إىل ناظر أنه : بتقريب،املاء يف الوقت

  .عقلي أو شرعي

  .ةفظ القدراألحوط ح أن  يفكال ش: نعم

ليف كذ هذا هو التإف،  وال خالإشكالبال }  تيممه وصالتهحبطل، يصأ أو  فأراقىولو عص{

 ال وجه له ، يف عدم الوجدانن سبباًكخاص مبن مل ي أنه  واحتمال،"فلم جتدوا"نه يصدق عليه إاآلن، ف

 أو ةقيام يف الصالسقط نفسه مبا ال يقدر معه من الأ، فإذا كذلك ةون املوضوعات االضطراريكبعد 

  شرب 

                                                

  .١ ح يف وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ١(



٧١

  .ن كان األحوط القضاءإو

  

 صالته وصومه، ة يف صحإشكال حاضت بسببه، ال استعملت دواًء أو دواء، جعل نفسه ذا عطاش،

اختيار بن كما مل ي إىل  االضطرارةدلأغريها من املوارد، ولو قيل بانصراف  إىل ،ةوحجها االضطراري

  .ةبدوي بال شبهنه إ لف، قلناكامل

،  املنتهى، خالفا ملا عنةعاد وجوب اإل: والدروس والبيانةفعن املقنع} ان األحوط القضاءكن إو{

 ةعادبعدم اإل: شف اللثام، حيث قالواك، وجامع املقاصد، وىرك، والذةرك، والتحرير، والتذةوالنهاي

 إىل ة بالنسبكذلكجزاء، فال فوت فال قضاء، واإل ةظاهر دليل املشروعي ألن ،قوىوالقضاء، وهذا هو األ

ان ك إذا الإ لالمتثال بعد االمتثال، ان امتثاال، وال معىنكه إتيانجاز الشارع أن إ نهإ يف الوقت، فةعاداإل

  .ال يوجد يف املقام دليل آخر أنه  دليل آخر، واملفروضكهنا

الذي ضاء الق قد فاتت، فيصدق موضوع ةاملائيطهارة بالصالة ن الأفقد استدل له ب: ما القول األولأ

 ةدلأظاهر ن إ :ليف، وفيهك للتةا مسقطأ على بالتيمم، فال دليلصالة  به من الأتىما  أما هو الفوت،

 حبيث يقتضي صدق الفوت املطلق ـ احملقق ة الفائتةون قدر من املصلحكقائم مقام املاء، ف أنه التيمم

  .ملوضوع القضاء ـ ال دليل عليه



٧٢

حنو ذلك كالتأخر عن  أو سبع أو  من لص،ماله أو خاف على نفسه إذا بيسقط وجوب الطل): ١٤ـ مسألة (

   ،القافلة

  

 أو مال أو عرضه، أو }ماله أو نفسه، على خاف إذا يسقط وجوب الطلب{): ١٤ـ مسألة (

 إشكالاملوجب للخوف، بال } ةالتأخر عن القافلك، كحنو ذل أو سبع أو من لص{ عرض حمترم أو نفس

هم عليه، إمجاعمات ظاهر يف رسال املسلّإ ةرساهلم للمسألإ اجلواهر الريب فيه، بل وال خالف، ونفي يف

 )٢(»ضرر ال «ىلإ، وةق املسألي يف بعض مصاد)١(﴾ال تلْقُوا ِبأَيديكُمو﴿: قوله إىل ةضافباإلـ  عليه ويدل

، )٥(بن ساملعلي و، )٤(، ويعقوب بن سامل)٣(خبار داود الرقيأك يف املقام، ةيات اخلاصابعض الروـ 

غريه، وخاف فوات  أو نفسه من سبع على ن خافإ«: ةاملتقدمات يف صدر املبحث، ومثلها خرب زرار

  .)٦(»الوقت فليتيمم

                                                

  .١٩٥اآلية : البقرةسورة ) ١(

  .٢ ر يف باب الضرا٢٩٢ ص٥ ج:الكايف) ٢(

  .٤ ح باب وجوب طلب املاء٣ الباب ٤٢ ص٣ ج:ةحاديث الشيعأجامع ) ٣(

  .٣ ح باب وجوب طلب املاء٣ الباب ٤٢ ص٣ ج:ةحاديث الشيعأجامع ) ٤(

  .٧ باب من صلى مث أصاب املاء ح١٣ب  البا٧٥ ص٣ ج:ةحاديث الشيعأجامع ) ٥(

  .٥ ح التيمم أبواب من٩ الباب ٩٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٧٣

  . لة ال تتحمكان فيه حرج ومشقّ إذا وكذا

  

 نإ نفسه على ال مبوضع خياف فيهإمل جيد املاء  إذا  يف املسافر)عليهم السالم( وخرب الدعائم، قالوا

  .)١(»يصلّي ويتيمم«: كما خياف منه التلف واهلال أو سباع، أو مضي يف طلبه من لصوص

ذا خاف من خدش عادي يف رجله إ لعدم الطلب، فمطلق اخلوف ليس موجباً أن  ال خيفىنكل

ذ إ مربرا لعدم الطلب، كن ذلك، مل يك ذلأشبهما  أو ورا،ك مذ له ال تسوي شيئاًةذهاب عباد أو مثال،

  . رف من اخلوف هو اخلوف الذي يعتد به العقالءاملنص

يفاده، ألنه نوع من الطلب، إ من ال خياف، وجب عليه ةان يف القافلكن كخاف هو، ولن إ نهإمث 

له كسالح ال خياف معه وجب، ألنه ال خوف حينئذ، وهذا  أو نسانإن من استصحاب كمت إذا نهأما ك

  .واضح

مما كانت ليف، ولو ك للتةانت مسقطكأي حبيث } تحمل ال تةان فيه حرج ومشقّك إذا ذاكو{

املوجب " فلم جتدوا"ون موضوعا لـ كليف، فيكاحلرج يسقط الت فإن  لدليل نفي احلرج،كتتحمل، وذل

، لزم الطلب يف ة والقافلةن املدينكماأيف بعض  أو احلرج يف بعض الطريق، أو ان اخلوفكذا إللتيمم، و

  . الطلبةدلأ طالقان، إلك املكغري ذل

                                                

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(
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 ، حكمه من الغلوةيلحق كالً ،يف بعضها سهلة و،كانت األرض يف بعض اجلوانب حزنة إذا ):١٥ـ مسألة (

  .الغلوتنيو

   املاء املوجود إىل  عدم الوصلة:الثاين

  

 الًك، يلحق ةيف بعضها سهل و،ةانت األرض يف بعض اجلوانب حزنكذا إ{): ١٥ـ مسألة (

ان ك، ويف اجلانب احلزن غلوتني، ولو ةيطلب يف اجلانب السهل غلو وال خالف، فإشكالبال } مهكح

ما عن جامع كمه، كل لبعض حكحزنا، وبعضها سهال، فالظاهر حلوق }  والغلوتنيةمن الغلو{بعض 

ذا، فهم منه ك ةذا ويف املعلوفك ةيف السائم: ذا قالإمن النص، فالعريف  للمناط، بل الفهم كاملقاصد، وذل

 من كغري ذل إىل ذا،كذا، وفيما سقت الدوايل كفيما سقت السماء : قال إذا ذاكبعض، والتبعيض يف امل

  .ةاألمثل

 أو أن ل حزن فيه شيء سهل،كذ إ، ة، لصدق احلزن مطلقاًةم احلزنكل حكيلحق ال أن ما احتمالأ

ر ال ان ما خيالف بقدك إذا الإ شيء حزن، فال وجه هلما، ةل سهلكيف  ألن ،ةم السهلكل حكيلحق ال

  .يضر بالصدق العريف

 ى وال خالف، وقد ادعإشكالبال } املاء املوجود إىل ةعدم الوصل{من مسوغات التيمم } الثاين{

 عليه، مجاعما يف املستند، اإلك، ىاملعترب واملنتهعن ي كاحمل أن ماكيف اجلواهر عدم وجدان اخلالف فيه، 

  فلم"ق يمن مصاد إىل أنه ةضافم باإلكاحل على ويدل
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  : من النصوصةمجل" جتدوا

ليس «:  وليس معه دلو قالةيكعن الرجل مير بالر: )عليه السالم(  احلليب، عن الصادقةمنها صحيح

  .)١(»رب املاء هو رب األرض فليتيمم ألن ،ركيةيدخل ال أن عليه

  .)عليه السالم( عنه )٢(يب العالءأوحنوها حسن احلسني بن 

، وال نت جنب، فلم جتد دلواًأتيت البئر وأذا إ«:  قال)ه السالمعلي( يب يعفور، عنهأ ابن ةوصحيح

القوم  على رب املاء هو رب الصعيد، وال تقع يف البئر، وال تفسد فإن ئا تغرف به، فتيمم بالصعيد،يش

  .)٣(»همءما

، ة قدر من الضروردىنأاالضطرار املسوغ لتيمم هو  أن مثاهلا،أاملفهوم من هذه الروايات ون إ مث

 اختالط املاء بالطني، أو ان العذر مثل اخلوف من نزول املاء،كفي يف التيمم، ولو ك عذر عن املاء يدىنأف

، فليس االضطرار يف كحنو ذل أو  الناس يف الشرب من هذا املاء الذي اغتسل فيه اجلنب،ةعدم رغبأو 

  شرب  أو  احلج،كتر أو فطار رمضان،إاالضطرار يف كاملقام 

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح التيمم أبواب من٣ الباب ٩٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح التيممبواب أ من٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  ،لص أو ،خوف من سبعو  أ،لعجز من كرب

  

  .ك ذلأشبهما  أو اخلمر،

 أو و خوف من سبع،أ {ىعم أو }ربك{ أو مرض} لعجز من{ان كعدم الوصول سواء ن إ مث

ستند، شف اللثام، ويف املكما عن ك اًإمجاع، بل كل ذلك يف إشكال، بال خالف وال كغري ذل وأ} لص

 ما تقدم من روايات داود، ويعقوب، :لضرر واحلرج اةدلأ و،"فلم جتدوا"صدق  إىل ويدل عليه مضافاً

  .مناطاً أو ،ل الصور نصاًكا تشمل إ، والدعائم، فةوزراري، وعل

ل ك، استشةاملال مسقط للمائي على اخلوف من اللص أن علىصاحب احلدائق، بعد اعترافه ن إ مث

بذل املال ألجل املاء للوضوء يد بوجوب أاجلواز يف خوف ذهاب املال، ورمبا  على مل يدل نص بأنه :فيه

ذ دليل الضرر إ، ىما ال خيف: ن سرقه لص، وفيهإ حتصيله املاء وكذلكما جيب بذل املال، كل، فسوالغ

، وبني تعريض املال للصوص املسقط ةم، والفرق بني الشراء املوجب للمائيكافيان يف تعميم احلكواملناط 

 ة وميتنعون عن الثاين، ملا فيه من احلزاز، األول يف األولم يبذلونإ واضح يف نظر العقالء، فةللمائي

 ال كذلكم يسمونه ضرراً، وإ، خبالف الثاين، ف، وهذا هو املوجب لعدم تسميتهم األول ضرراًةواملهان

  .الضرر واحلرج يف تعريض املال للّصوصموضوع حرج يف األول، ويف الثاين حرج عندهم، مما حيقق 

 ةعانإبني تعريضه للّص، بأن األول جائز، والثاين حرام، ألنه  وذل املاء للشراء،ا الذي فرق بني بمأ

  نإ: ، ففيهةاملعصيعلى 
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 كان فاعل احلرام يستغل ذلكن إمث، واإل على ةعانإون ك، الية املباحةيئعماله العقالأنسان عمل اإل

ناء املوجب ألخذ الظامل ب والوس،ك ألخذ الظامل املة املوجبةون التجاركت أن ال لزمإلفعل احلرام، و

  .مث عليهاإل على ةعان لعدم صدق اإلك وذل،حدأيقول به  ، وهذا مما الا حراماًممثاهلأ وغريمها من ةالضريب

  :مورأبقي 

ذلك، فال  أشبهما  و عنده،ةالوديعك أو والده،أزوجته وكلذويه،  أو ان لهكاملال لو ن إ :ولاأل

ثريا كن كنسان آخر، ومل يان إلك إذا  أوالتلف، أو كان معرضا للّص، إذا مسقط للمائية، أنه  يفإشكال

ما عن جامع املقاصد وغريه، ك، ةالترابيطهارة جدا، حبيث علم من الشرع حفظه، فهل جيب حفظه وال

 منؤما ثبت من حق امل و،ةنؤو املة خفيفةاملائيطهارة ال أن من: ما ذهب إليه آخر؟ احتماالنكم ال؟ أ

ان كنه رمبا أ حرمته، وإطالقسراف، فيشمله نه نوع من اإلأمناً ـ وؤان ذو املال مك إذا من ـؤاملعلى 

صل عدم أن ماله، ومن كن مل يإجيوز تعريضه ملثله، و ميوت، مما ال أو له السبع،كحيواناً حمترما، فيأ

 ةورك املذةلظهر مصاديق بعض األدأنه من إن األقرب األول، فكل ،كّم حمة املائيإطالقوجوب احلفظ، ف

  .يف القول األول

 ماكيف املقصد،  أو يف املرتل، أو ون يف الطريق،كي أن  بنية،ال فرق يف اخلوف املسوغ للترابي: الثاين

 طالق إلكل ذلكعند املاء،  أو ان يف الطريق،ك أو ذهب، إذا ان اللص يف املرتل فيسرق مالهكإذا 

  .ةاألدل
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عرض  أو ن عرضهكن مل يإ جيز املاء، بل وجب حفظه، وعرض حمترم، مل على خاف إذا :الثالث

  . من املال قطعاًأوىلر وحنوه، بل هنا كعراض الناس، ولو من باب دفع املنأذويه، لوجوب حفظ 

ما سبق  إىل ضافه لوجوب حفظ النفس، باإلة،املائيعن  ، انتقلةنفس حمترم على لو خاف: الرابع

  .ةمن األدل

ان عند املاء فتيات متربجات، وهو ال كن الوقوع يف احلرام، بأن نفسه م على لو خاف: اخلامس

 إذا روا يف باب سقوط احلجكما ذك، ةمسقط للمائي أنه  شبقه، فالظاهرةحفظ نفسه لشد على يصرب

  .خاف من الوقوع يف الزنا

دخل  أن ، وخافةان يف الربيك إذا ماكالقتل،  أو التعذيب، أو خاف من احلبس، إذا :السادس

تعزير  و ألنه ضرر وحرج،ة يف سقوط املائيإشكالخذه بالباطل فال أان ك فإن يوخذ، أن  للماءةدينامل

جراء حد الزنا عليه، إدائه، وأ على احلبس لدين يقدركخذه باحلق، أان كن إما يف النص، وكبالنفس، 

 شرعيا ماًكان حكني ما ، واختلفت فيه األنظار، ورمبا قيل بالتفصيل بإشكال ة، ففي الترابيوقتله قصاصاً

 ةحباجسألة ، واملةبني العفو والدي والقصاص الذي يتخري الويل بينهك ان خمرياًكوفاء الدين، وما ك الزماً

  تأخريهاأقوىن كمل ين إ  فاألحوطةراد الترابيأن إ، وة املائية القاعدىان مقتضكن إتتبع، والالتأمل وإىل 

  آخرإىل 
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  .مل يعدها آخر الوقتن إ قضاها خارج الوقت، أو عادهاأول الوقت، أ ةبالترابي ىصلالوقت، ولو 

، ةما عن احملقّق، والعالمك غري متعارف، ان خوفاًكن إ، وةاخلوف موجب للترابي أن الظاهر: السابع

خوف الضرر يف صيام شهر رمضان واحلج وغريمها، خالفا كوالشهيدين، لتحقق املوضوع عنده، 

 إىل أنه النصراف الدليلك من التوقف، و املنتهىتبار اخلوف العادي، وعني عن التحرير من اعكللمح

  .اخلوف العادي، وفيه ما عرفت

، ألنه من موارد التعزير بالنفس ةليفه الترابيكت أن ، ال يهتم باخلوف، فالظاهران متهوراًكلو : الثامن

  .لتيمميفتيه العامل با أن ، فيجوزكاليشعر بذل ان هوكن إالوارد يف النص، و

ان يف ك إذا هؤ، بطل وضوةًليف عزميكط التاسقإانا بقدر ك فإن ان عليه ضرر وحرج،كلو : التاسع

، جاز الطلب وصح ةان بقدر السماح بالترابيكن إان يف طريقه، وك إذا نفس الضوء، وحرم الطلب

  .من يتضرر به إىل ةوا يف باب الصيام، بالنسبركما ذكن جاز له التيمم، إالوضوء، و

م دائر كاحل ألن ن منشأ خلوفه، صح تيممه وصالته،كمل ي أنه تيمم، مث تبني وخاف إذا :العاشر

  ن إ م ال، مثأان خوفه يف حمله ك حمقق، سواء كمدار التعزير واحلرج وحنومها، وذل



٨٠

ب  ولو بإدخال ثو، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر،أو لكونه يف بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو واحلبل

  . وإخراجه بعد جذبه املاء وعصره

  

ونه يف بئر مع عدم ما يستقي به من الدلو واحلبل كو لأ {:ره بقولهكمصاديق عدم الوصول ما ذ

ناء وحنوه، إيف } خراجه بعد جذبه املاء وعصرهإدخال ثوب وإخراجه بوجه آخر، ولو بإان كمإوعدم 

أو لربد، أو مام الناس،أنزع ثوبه حرج عليه   أنة، من جه حرجاًكان ذلك إذا ذاكسل، وللوضوء والغ 

  .ما هو واضحكغريه، 
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 أو ،على شراء املاء أو ،استيجارمها أو ،حنومها أو احلبل أو توقف حتصيل املاء على شراء الدلو إذا ):١٦ـ مسألة (

  لو بأضعاف العوض  واقتراضه وجب

  

 وأاستيجارمها،  أو حنومها، أو احلبل، أو شراء الدلو، على ذا توقف حتصيل املاءإ{): ١٦ـ مسألة (

 طالق إلك ادعاه غري واحد، وذلاًإمجاع وال خالف، بل إشكالبال } اقتراضه وجب أو شراء املاء،على 

  .لفكن عليه املكالواجب املطلق جيب حتصيل مقدماته مبا يتم ألن ،ك الوضوء املقتضي لذلةدلأ

، ة عليه يف اجلملمجاع واملهذب وغريمها اإلاملشهور، بل عن اخلالف على }ولو بأضعاف العوض{

  عن رجل احتاج)عليه السالم( احلسن أبا صحيح صفوان، سألت إىل ةضاف ملا تقدم يف الدليل، باإلكوذل

ف درهم، وهو لأب أو درهمة ائاملاء، فوجد بقدر ما يتوضأ به مب على ، وهو ال يقدرصالةالوضوء للإىل 

ما  وتوضأت، و فاشتريتكصابين مثل ذلأال بل يشتري، قد : مم؟ قاليتي أو يتوضأ، وواجد هلا أيشتري

  .)١(»ثريك مال كبذل] يسرين[ين وؤيس

  .)عليه السالم( ، عن الصادق)٢(هالفقي رواية ومثله

  عليه(  صاحلاًسألت عبداً: ، قالةيب طلحأوخرب احلسني بن 

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢٦ الباب ٩٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح يف مقدار املاء للوضوء والغسل٧ الباب ٢٣ ص١ ج:الفقيه) ٢(
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 ما حد )١(﴾ تِجدوا ماًء فَتيمموا صعيداً طَيباًأَو المستم النساَء فَلَم﴿ :وجلعز عن قول اهللا )السالم

م بلغ؟ كبألف و أو لفأ ةائوجد قدر وضوء مبن إ :قلت. »فإن مل جتدوا بشراء وبغري شراء«: ؟ قالكذل

  .)٢(»قدر جدته على كذل«: قال

 ان واجداًك إذا يشتريه أن عليه:  يف املسافر جيد املاء بثمن غال)عليهم السالم(  وقالوا:ويف الدعائم

 على ون يف دفعه الثمن فيه ما خيافكي أن  لثمنه فقد وجده، الان واجداًك إذا لثمنه، وال يتيمم، ألنه

  .)٣(»عدمه والعطب، فال يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلين إ نفسه التلف منه

 وال إشكالوال ثر من مثن املثل، كأون ك، وقد تة املاء السوقيةون قيمك، قد تة الغاليةالقيمن إ مث

 ال ضرردليل  فإن شراء الثاين أما  للدليل، وألنه ليس بضرر يف نفسه،،خالف يف وجوب شراء األول

، فحال املال )٤(ضرر الدليل  على مكالدليل اخلاص، حم أن الإان مينعه، ألنه يف نفسه ضرر، كن إو

  زاء إالذي يبذله ب

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من٢٦ الباب ٩٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٢ ح يف باب الضرار٢٩٢ ص٥ ج:الكايف) ٤(



٨٣

  ،ه فالكان مضرا حبال إذا  وأما،ما مل يضر حباله

  

ن رفعهما بدليل الضرر، ألما كن ال ميكانا ضرريني، لكن إما وإ، فةاكاملاء، حال اخلمس والز

ن إ، وة القيمةثركوجوب الشراء وعدم االعتناء ب على  منهممجاعان الضرر، وقد قام اإلكوضعا يف م

ما كبال خالف، } اله فال حبان مضراًك إذا ماإما مل يضر حباله، و{. ضعافهأزيد من مثن املثل بأانت ك

ما ك عليه،  صرحياًمجاع اإلى، بل عن شرح املفاتيح اتفاق األصحاب عليه، وعن آخرين دعوىعن املنته

ور، دليل نفي الضرر، ك املذمجاعاإل إىل هذا االستثناء، مضافاً على  وغريه، والدليل اهلدىيف مصباح

ن يف بذله هذا املقدار من املال ضرر مبعيشته حيث اكذا إونفي احلرج، وذيل رواييت احلسني والدعائم، ف

غري  أنه حرج عليه، ويصدق أنه يف املستقبل، سقط الوضوء، ألنه يصدق أو يوجب احلرج عليه حاال

احلال واملستقبل، غري واحد من  إىل ن يف بذله التلف والعطب، وقد صرح بتعميم الضررأله، و واجد

ما كان مضراً حباله، ك، وابن سعيد، من عدم استثناء ما ىد املرتضمنه يظهر ضعف ما عن السي والفقهاء،

ان كوقته، وإلم إىل يظهر ضعف ما عن املعترب، من ختصيص االستثناء بالضرر احلايل، لعدم العلم بالبقاء

  .تقدير البقاء على حصول مال له

حصول  أو لبقاء،، واحتمال عدم اةياألول ةدلاأل على مكدليل الضرر حا أن :ولاأل على ذ يردإ

  ان كذا إ هذا و.مكذا حتقق املوضوع العريف حتقق احلإ، واملال، ال يرفع صدق الضرر عرفاً



٨٤

  .  مل جيب ذلك،الظن بعدم إمكان الوفاء أو  مع العلم،عوضه أو لو أمكنه اقتراض نفس املاء أنه كما

  

 إذا الإدلته، أ طالقاء إلما يف بعض األنفس، فالظاهر وجوب الشركبذل املال بنفسه حرجاً عليه، 

نه كمألو  أنه ماك{. مترض من بذل هذا املقدار من املال إذا ماكم، كحد الضرر الرافع للح إىل وصل

لصدق عدم } كان الوفاء، مل جيب ذلكمإالظن بعدم  أو عوضه، مع العلم أو اقتراض نفس املاء،

 ظناً عقالئياً، كيظن ذل أو الوفاء، على يقدرال  بأنه من يعلم فإن الوجدان عرفا، فيشمله دليل التيمم،

  .داءاأل على ن ال يقدرأ ب عقالئياً خوفاًان خائفاًك إذا كذلكغري قادر، بل هو  أنه يرون العقالء

  



٨٥

  . ة وجب القبولال ذلّ وةلو وهبه غريه بال من أنه كما،  لو أمكنه حفر البئر بال حرج وجب): ١٧ـ مسألة (

 أو ،شدته أو ،حدوث مرض أو ،عيب أو ، بتلف،عضو من أعضائه أو ، عماله على نفسه اخلوف من است:الثالث

   ،بطء برئه أو ،طول مدته

  

} وجب{حفر البئر  إذا أن ميرضكوال ضرر } نه حفر البئر بال حرجكمألو {): ١٧ـ مسألة (

ان كماء ىل  إن حتويل اهلواءكمأنه لو أما ك، كن ذلكمإ إذا ألنه قسم من الطلب، ولصدق الوجدان

الواجب املطلق، جيب حتصيل  ألن }، وجب القبولة وال ذلّةلو وهبه غريه بال من أنه ماك {،كذلك

 أنه ره غري واحد ـ بل الظاهركما ذ على  ـةس مثل احلج الذي ال جيب فيه قبول اهلبيمقدماته، ول

  .ةملنذ احلرج يرفع قبول اإحد احلرج،  إىل  ال تصلةان فيه منك إذا جيب القبول

ال  أنه ، ومنه يعلمةذ ال دليل خاص يف عدم حتمل املنإن حرجا، فال وجه لعدم الوضوء، كمل ي إذا ماأ

  .ة حمرجةن منكمل ت إذا  جيب قبولهكل ذلك فإن مثنه، أو ليه،إ الوصول ةآل أو عطاء املاء،إفرق بني 

 حدوث مرض، أو عيب،أو  عضائه، بتلف،أعضو من  أو نفسه على اخلوف من استعماله: الثالث{

   أن ء وبني بطء الربةأنّ الفرق بني طول املدكو} بطء برئه أو طول مدته، أو شدته،أو 



٨٦

   ،حنو ذلك مما يعسر حتمله عادة أو ،أو صعوبة عالجه

  

برأ الدمل والتحم  إذا  الدمل ميتد زمانه، والثاين ما، مثالًةول ما صار نفس املرض طويل املداأل

  .ئه طويالًمال بركون كي

ون كان عالجه يف بلده، ولو استعمل يكن مل يطل، مثال لو مل يستعمل املاء إو}  عالجهةو صعوبأ{

  .كحنو ذل أو  احلاذقني فيها،ةاترك، للدةالعالج يف العاصم

، واملعترب، ة من الغنيمجاع، بل عليه اإلف وال خالإشكالبال } ة، مما يعسر حتمله عادكو حنو ذلأ{

  .)١(﴾كُنتم مرضى نْإو﴿: تعاىل، وغريها، ويدل عليه قوله ىاملنته، وةركوالتذ

  ال يشمل حدوث املرضنه إ :اليقال

  :ألنه يقال

مور  مجع األةمنوا، بقرينك مل تت:)٢(﴾فَلَم تِجدوا﴿املراد بـ :  باملناط، وثانياك عن ذلىيتعد: والأ

 "املسافر" و"املريض ":علمأ واهللا ة ظاهر اآلي معىنعدم الوجدان، فحاصل إىل ذ املرض ال حيتاجإاألربعه، 

ن إ املريض ال هم له أن ن من استعمال املاء تيمم، ومن املعلومكمل يتم إذا "ربكباأل" و"احملدث باألصغر"و

، مشل كذل" فلم جتدوا "ان معىنكذا إ ون من استعمال املاء،كمل يتم أن منا املهمإ ومل جيد، أو وجد املاء

  ونكملرض، فيمن خياف ا

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ٢(



٨٧

  . القيد الذي قيد املوضوع بهةمن باب املثال، وهذا من التصرف يف املوضوع بقرين" ىمرض"

املريض ن إ ، حيثةما داخالن يف احملدثني، من باب األمهيأر املريض واملسافر، مع كذن إ مث

  .ن من استعمال املاءكسافر يغلب عليهما عدم التموامل

ما يدل عليه نفي الضرر، ونفي احلرج، كما يف املنت،  على ة دالةك املبارة فاآلي،انكيف كو

ما يريد اللَّه ﴿:  وقوله سبحانه،)١(﴾ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍجو﴿: تعاىلوغريمها، مثل قوله 

 وقوله ،)٣(﴾ال يريد ِبكُم الْعسرو يريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿: تعاىل وقوله ،)٢(﴾ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرٍج

 وقوله ،)٥(﴾ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإالَّ ما آتاها﴿: تعاىل وقوله ،)٤(﴾ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإالَّ وسعها﴿: تعاىل

  .)٦(﴾التهلُكَِة إىل ال تلْقُوا ِبأَيديكُمو﴿: تعاىل

  .)٧(»ة السمحةوبعثت باحلنيفي«: )اهللا عليه وآله وسلمصلى ( وقوله

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ٢(

  .١٨٥اآلية : البقرةسورة ) ٣(

  .٢٨٦اآلية : البقرةسورة ) ٤(

  .٧اآلية : سورة الطالق) ٥(

  .١٩٥اآلية : البقرةسورة ) ٦(

  .١ة حوات املندوبل الصة بقي أبواب من١٤ الباب ٢٤٦ ص٥ج :الوسائل) ٧(



٨٨

  .)١(»ال ضرر وال ضرار«):  وسلماهللا عليه وآلهصلى ( قولهو

  .)٢(»كوسع من ذلأالدين ن إ نفسهم جبهالتهمأ على ن اخلوارج ضيقواإ«: )عليهم السالم( وقوهلم

  .)٣(»األرض إىل ءوسع ما بني السماأن شيعتنا يف إ«: ىخرأ رواية ويف

ها ؤجزاأتسقط صالة التراب، وال إىل تتبدلطهارة ال فإن ،ة يف اجلملكوجه ذلىل  إةشاروال بأس باإل

ل كه بإتيانن ك يف حاله، واحلج ميةن االستراحكما ميك ،ن اخلالص منه بالسفركوشرائطها، والصوم مي

ر يسقطان بالضرر ك، واألمر باملعروف والنهي عن املنةال يف فروض نادرإيسر، واجلهاد ليس بعيين 

 ةجاراإل والفرار من شرائط البيعك، ةمعامل إىل ةوه، واملعامالت تسقط شرائطها بالفرار من معاملوحن

ن الرجوع فيه، ك مية وله عد، اليت هي فرار من الزنا، والطالق جائزةجتوز املتع والصلح، إىل غريمهاو

 غريها، إىل عالتهم،إل بيت املا على ، والفقراء واحملتاجونةً، وما شاء متع دواماً أربعوجيوز تزويج

   قولهكرض ذلاغريها، وال يعو

                                                

  .٢ ح يف باب الضرار٢٩٢ ص٥ ج:الكايف) ١(

  .٣٨ ح فيهى فيه وما ال يصلى فيما يصل٣٩ الباب ١٦٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .١٧١ ص:سنادقرب اإل) ٣(



٨٩

من  أن ماك، ال مقام اللزوم، فة ألنه يف مقام األفضلي،)١(»عمال أمحزهافضل األأ«: )عليه السالم(

، ة من يتعب نفسه يف األمور الدينيكذلك، ىرقأ ةانك ومةدرج على ثر حيصلكأ ةيتعب نفسه يف الدارس

فضل أ"ن نفاق األقل، ومنه يعلم أفضل من اإلأثر كنفاق األ، واإلىادفضل من الفرأ ةمثال اجلماع

لزامي، واآلخر يف  يف التشريع اإلةرادذ اإلإ )٢(﴾يريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿: تعاىل مع قوله ال يتناىف" األعمال

ون كض ما ال يعاركيضا، أ وجه آخر للجمع كفضل األعمال، وهناأ: ، ولذا قالةالتشريعات الندبي

ذ املراد إ ،)٣(»ن النار حفت بالشهواتإ وه،ارك حفت باملةن اجلنإ«: )عليه السالم(  مع قولهالدين يسراً

انت كن إلها يسر، وك، فالعبادات  األشياء يف نفسها يسراًكانت تلكن إ النفس، وهارك مهاركبامل

، خبالف كغري ذل إىل ن،ظهرا ومغربا، ويصوم شهر رمضا ىصلّ وي،ن يقوم صباحاأ للنفس، بةروهكم

 ة صعوبىيف عاقبتها، فالزاين ير و يف نفسهاةانت صعبكن إ النفس، وةا حسب شهوإاحملرمات، ف

، مث ليبذل املا أن  النتائج، وشارب اخلمر يلزم عليهة الناس، وصعوبة مطاردةاحلصول عليه، وصعوب

  ىلإ ،سر غالباً األمراض، والعب القمار خيىريه، مث يركجترعها صعب ملذاقها ال

                                                

  .٤٤٠ ص١ ج:النهايه يف غريب احلديث) ١(

  .١٨٥اآلية : البقرةسورة ) ٢(

  .ندلس األة طبع٣١٢ ص:هج البالغ) ٣(



٩٠

 ة اهلمجية حالك، ويترةنسانييدخل يف حرمي اإل أن رادأ إذا اإلنسانأن  إىل له مضافاًك، هذا كغري ذل

ان ك، ةديان واألنظم مع سائر األيسالمذا لوحظ النظام اإلإ، ال بد له من قانون ونظام، وةوالوحشي

 صعبأ، فهو ةنسان يف اهلمجيبقاء اإل أما .يسر من نظام سائر األديان والقواننيأ مبجموعه سالمنظام اإل

سهل من أ سالم والقتل والنهب وغريها، فاإلةالنفس واجلسد، حيث القلق الدائم واألمراض املستمرعلى 

  .ة ومن سائر األنظمةاهلمجي

  ؟ةفلماذا يفضلون الناس الالديني: ن قلتإ

 إىل واء، وعدم الذهابعدم شرب الد أن الطفل الذي يظنكحسن، أا أألم يظنون : قلت

 والتأخر الدائمني، وهلذا البحث ة والذل،، حيث املرض الطويلةصعب بالنتيجأ أنه حسن، معأ له ةاملدرس

  .تفي منه ذا القدركتفصيل طويل ن

خوف املرض، مسألة  يف ةسقوط املائي على ، تدلة العامة واألدلمجاع واإلةاآلي إىل ةنه باالضافإمث 

  :ة اخلاص من الرواياتةمجل

 جينب؟ ةون به القرح واجلراحكعن الرجل ي: )عليه السالم( سألت الباقر: صحيح ابن مسلم قالك

  ال بأس بأن ال«: قال



٩١

  .)١(» يتيمم،يغتسل

 أو جروح أو  وبه قروحة، يف الرجل تصيبه اجلناب)عليه السالم( يب نصر، عن الرضاأوصحيح ابن 

  .)٢(» يغتسل، ويتيممال«:  فقال،نفسه من الربد على ون خيافكي

 وهو جمدور، ةصابته جنابأ فالناًن إ :قيل لهنه إ : قال)عليه السالم( ايف، عن الصادقكوما رواه ال

  .)٣(»الؤ السشفاء العي أو ال ميموه؟أال سألوا؟ أقتلوه «: فغسلوه فمات، فقال

صابته أ إذا الترابسري بكيتيمم ادور وال «:)عليه السالم( يب عمري، عن الصادقأومرسل ابن 

  .غريها من الروايات إىل ،)٤(»ةجناب

  .، مثل خرب الرقي، وابن سامل، وغريمها، فراجعكذل على  من األخبارة مجلةوقد سبق دالل

   والصادق)عليه السالم(  عن الباقر:)٥(ويف تفسري جممع البيان

                                                

  .٥ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح باب الكسري وادور٦٨ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  .٤ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١١٣ ص٥ ج٢الد: جممع البيان) ٥(



٩٢

أو ،لو البشرة من اخلشونة املشوهة للخلقة واملراد به ما يع، تيممله شاقاًبل لو خاف من الشني الذي يكون حتم 

   ، ويكفي الظن باملذكورات،لتشقق اجللد وخروج الدم املوجبة

  

يوجب  أو ن املراد هو املرض الذي يضر معه استعمال املاء،أتفسري اآلية الكرمية، ب) عليه السالم(

  .ليهإالعجز عن السعي 

 يف الداللة على الكلية املذكورة يف املنت، ويف  ففي مجلة من ما ذكرناه من األدلة كفاية،وكيف كان

  .ن كان بعض األدلة اخلاصة ال عموم فيهاإات، ومجاعمعاقد اإل

به ما يعلو البشرة من اخلشونة تيمم، واملراد  بل لو خاف من الشني الذي يكون حتمله شاقاً{

الف، وعن غري واحد  وال خإشكالبال } املوجبة لتشقّق اجللد وخروج الدم أو املشوهة للخلقة،

ال يشق حتمله لقلته فال  ما أما .املتقدمة من ذلك داخل يف األدلة ما يكون حتمله شاقاً ألن  عليه،مجاعاإل

شبه ذلك،  أو مبا ال يتحمل، أو قيدوه بالفاحش، أيضاً ذ ال دليل عليه، بل الفقهاءإيشرع التيمم له، 

 بعض جواز إطالق اخللقة ومل يشوهها مل جيز التيمم، فمل يغري إذا  أنهوعن الكفاية دعوى االتفاق على

  .التيمم للشني، يراد به ذلك

الظن يالزم اخلوف،  ألن ال ألنه ظن، فال دليل على حجية الظن، بل} ويكفي الظن باملذكورات(

  :فيدخل يف مجلة من األدلة السابقة، كصحاح البزنطي وداود الرقي، وسائر األخبار، ولذا



٩٣

   ،كافرا أو  وإن كان فاسقا،غريه أو قول طبيب أو ، سواء حصل له من نفسه، املوجب للخوفأو االحتمال

  

و أ{: ومنه يعلم وجه قوله. الظن بذلك مسقط للمائية أن  علىمجاعادعوا عدم اخلالف، بل اإل

كان يبتلى من كل عشرة يستعملون املاء  إذا ، كمان كان ومهاًَإكذلك، و} االحتمال املوجب للخوف

، ومع ذلك العقالء يرتبون األثر  بل ومهاً وال ظناًاحتمال املرض هنا، ليس شكاً فإن حدهم باملرض،أ

تقييد بعضهم اجلواز بالظن  أن ناء من عشرة آنية مسا، جتنبوا الكل، وهكذا، ومنه يعلمإذا كان إعليه، ف

  .بوقوع األمر املخوف منه، كما عن العالمة ومجلة ممن تأخر عنه، حمل نظر

بال } كافرا أو ن كان فاسقاإغريه، و أو قول طبيب، أو من نفسه،{اخلوف } سواء حصل له{

 حيصل حياناًأهي احلالة النفسانية، وهي تتحقق بكل ذلك، بل املناط  ألن ، وال خالف يف اجلملة،إشكال

شت وظهرت ارتعسد رأت األ إذا اأكان من عادة دابته  إذا كماحالة حيوان،  أو اخلوف بقول طفل،

سد بالقرب منها، نه حيصل من ظهور تلك احلالة على الدابة اخلوف من وجود األإهلا حالة خاصة، ف

 يراد منه مبا ال يوجب اخلوف، لكونه متهماً أن بعدم قبول قول الذمي، البدقول املنتهى  أن ومنه يظهر

   .عدم تطهري املسلم باملاءبإرادة بالكذب، و

كان ثقة، فالظاهر لزوم ترتيب  فإن خرب باملرض فلم حيصل له اخلوف،أن ما لو انعكس الفرض، بأأ

  األثر، ألنه من 



٩٤

  ، الضرر اليسري الذي ال يعتين به العقالءيال يكف أنه  كما،وال يكفي االحتمال ارد عن اخلوف

  

 الم حوله، ولذا جرتك وغريه مما سبق ال)١(ة بن صدقة، فيشمله حديث مسعدة العرفيةستباناال

فطار وغريمها، ولو واإل املائية ليف، من عدمكقبول قول الطبيب الواحد يف ترتيب آثار الت على ةالسري

  .ة وجوب املائيةصالإال فالتساقط، واملرجع أ وبه،حدمها عمل أحصل له اخلوف ب فإن تعارض ثقتان،

 القول أما ف،واخل الذي هو ةلعدم حتقق املوضوع للترابي} في االحتمال ارد عن اخلوفكوال ي{

، ة بأدله املائيكيتمس أن ن لهكذا احتمله مل يإالضرر الواقعي، ف الترابية موضوع ألن ،ةيسقط املائيبأنه 

  عدم الضرر حتقق املوضوع، فحاله حال ماةاصالن إ :، ففيهة بالعام يف الشبهه املصداقيكألنه من التمس

نه إ له، مث احتمل برئه، فان املاء ضاراًك إذا  أنه، وهوسك يف فسقه، ومنه يظهر العك مث شان عادالًكإذا 

رر منا من وجوبه يف الشبهات ك ملا ت،ال املقامني الفحصكن الالزم يف كيستصحب الضرر، ل

  .شيء جاء دور االستصحاب إىل مل ينته الفحص فإن ،ةاملوضوعي

ما هو ك عنه ـ ةألدلالنصراف ا} في الضرر اليسري الذي ال يعتين به العقالءكال ي أنه ماك{

  العسر واحلرج اليسري  أن ماكاملشهور بينهم ـ 

                                                

  .٤ ح ما يكتسب به أبواب من٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:لالوسائ) ١(



٩٥

  . التيمم إىل وإذا أمكن عالج املذكورات بتسخني املاء وجب ومل ينتقل

  

ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن و﴿: تعاىل، فال يشمل املقام، مثل قوله كذلكالذي ال يعتين به العقالء 

الم كهذا فما يظهر من وعلى  ،)٢(»ال ضرر وال ضرار«): اهللا عليه وآلهصلى (  وال قوله،)١(﴾حرٍج

ورات كن عالج املذكمأذا إو{ .مطروح أو  مأولةمسقط للمائي أيضاً الضرر اليسري أن بعضهم، من

املاء،  على ، ألنه قادرإشكالبال } التيمم إىل وجب ومل ينتقل{ يف احلر هتربيد ويف الربد،} بستخني املاء

، ويدفع طالقاملاء مما ال خيرجه عن اإل على  شيءةضافإن كمأ إذا  أنهماك، ةاملائيطهارة فيشمله دليل ال

 ن تنشيف مائه فورا،كمأ أو ان حمفوظ،كضي يف من دفع ضرر املاء بالتوكمأ إذا كذلكضرره وجب، و

يضره ماء البحر، ال ماء   أود، ال اجلاري،كان يضر املاء الراك إذا ماكن الوضوء مباء ال يضر، كمأأو 

  .ل واضحكذا، والدليل يف الكعذب وه

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(

  .٢ ح يف باب الضرار٢٩٢ ص٥ ج:الكايف) ٢(



٩٦

حنوه وجب  وكان الضرر يف املقدمات من حتصيل املاء فإن ، اغتسل أو توضأ وحتمل الضرر إذا ):١٨ـ مسألة (

 كان را بلمل يكن استعمال املاء مض إذا أما و،إن كان يف استعمال املاء يف أحدمها بطل و،حص وسلالغ أو الوضوء

   ،موجبا للحرج

  

ان الضرر يف املقدمات من حتصيل ك فإن اغتسل، أو توضأ، وذا حتمل الضررإ{): ١٨ـ مسألة (

 من البئر ان حتصيل احلبل ألجل نزع املاءك أو ،املاء حمظوراً إىل  الطريقكان سلوك إذا ماك} املاء وحنوه

، بل وبال إشكالبال }  وصح،الغسلو  أوجب الوضوء{، ومل يبال باخلطر وحصل احلبل واملاء خطراً

فاقد، فال وجه لسقوط  أنه  ألنه بعد حصول املاء، ال يصدق عليهكخالف ممن تعرض للمسأله، وذل

ق  بسبب اخلوف، وال يفرةان قبل حتصيل املاء مل جيب عليه الوضوء، لسقوط األمر بالطهاركن إ، وةاملائي

من  وق لص علم به بسبب ذهابه لتحصيل املاء،ي الطران يفك بني بقاء اخلوف وعدمه، مثال كيف ذل

ان يف استعمال املاء يف كن إو{. الًعفاملائية  إىل بقاء اخلوف ليس مستنداً فإن  فيقتله،يأتيه ليالً أن املظنون

حينئذ منهي عنها، ألا مصداق الضرر املنهي عنه، وما املائية  ألن }بطل{الغسل  أو الوضوء} حدمهاأ

  به،ةجياب بطالن العبادإ الذي حتقق يف موضعه ةون مقربا، فهو من النهي يف العبادك عنه ال يون منهياًكي

   للحرج، ان موجباًك، بل ن استعمال املاء مضراًكمل ي إذا ماأو{. باون مقركي املبعد الفإن 



٩٧

نفي احلرج من باب  ألن ،مم وإن كان جيوز معه التي، فال يبعد الصحة،الشني مثال أو ،ل أمل الربدكتحمواملشقة 

   ، ال العزمية،الرخصة

  

ما ذهب ك} ان جيوز معه التيممكن إ، وة، فال يبعد الصحالشني مثالً أو تحمل أمل الربدك، ةواملشقّ

يضا، فال وجه لتخصيصه اجلواز باحلرج دون أ يف باب الضرر كذلك أنه اليه غري واحد، بل الظاهر

من باب {والضرر } ألن نفي احلرج{: ره بقولهك وهو ما ذ املناط فيهما،ة لوحدكالضرر، وذل

ان يف استعمال ك إذا ماك، ما ال جيوز حتمله شرعاً إىل احلرج والضرر قد يصل فإن }ة، ال العزميةالرخص

 رع السابق، وقد يصلفال ن توضأ بطل، ملا تقدم يفإجيوز الوضوء، و  ويف هذا املقام ال،املاء تلف النفس

 ما عن رسول اهللاكحد تورم القدم،  إىل ة والعبادةمله، ولذا جاز الوقوف يف الصالحد جيوز حتإىل 

 )١(﴾ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقى﴿: تعاىلنزل قوله  حىت )عليها السالم(ة وفاطم) اهللا عليه وآلهصلى (

) عليهما السالم( صبحاأ حىت )معليه السال( اظمك وال)عليه السالم( جادما عن السك، كاحد اإل إىل أو

 إىل  أو،)٢(احلج إىل سفارهأ يف )عليه السالم( ما عن احلسنك القدم، ةحد جراح إىل  أوالشن البايل،ك

  عليه( ما عن حيىيكحد اخلد يف الوجه، 

                                                

  .٢اآلية : سورة طه) ١(

  .١ ح٣٣١ ص٤٣ ج:البحار) ٢(



٩٨

 ماكاجلسم ـ  على ، وهي توجب ضرراًة حد الغشوىلإ، و)١(تعاىلائه من خوف اهللا ك يف ب)السالم

حوال األنبياء أور يف كغريها وغريها مما هو مذ إىل )عليه السالم( مننيؤمري املأما عن اإلمام ك ـ فىال خي

  . اء مع وجود الضرر واحلرجياألولواألوصياء و

 ة احلرجية العبادكنسان تران حبد ال جيوز حتمله شرعا ـ جيوز لإلك إذا يإويف هذا املقام ـ 

 احلج الضرري كن هلا بدل، مثل تركمل ي إذا ها مطلقاًكل، وتران هلا بدكن إ بدهلاإىل  ةوالضرري

صيام يف ال كتر أو ،ةالترابي إىل ة املائيكمثل تر و جيوز حتمله ـ بال بدل،حرجاً وواحلرجي ـ ضرراً

، وال ة ال عزميةرخص املائية كتر أن  من إىل قضائه مع البدل املذكور، وذلك ملا ذكره املصنفرمضان

االستثناء عن ك، فهو ةليكم ك احلرج والضرر رفع احلةدلأظاهر  أن ره بعض منكال ما ذإ كذل على يرد

ن جمال كن هذا االستثناء مل يكن مل يإ، وةلمائيلال ن جمكان هذا االستثناء مل يك فإن ،ةياألولام كاألح

 ةانت ضرريكإذا  اإعن قيام، والصيام، وحنومها، فصالة الكبواب العبادات، أ يف سائر كذلك، وةللترابي

  .ذاكه، وهكجيوز فعله وتررمضان  صيام ك وجبت، فليس هناةن ضرريكن مل تإمل جتز، و

  ةا رافعأ نفي احلرج والضرر، ةدلأظاهر ن إ :وفيه

                                                

  .٥ ح١٦٧ ص١٤ ج:البحار) ١(



٩٩

 أن وا يف بيان االمتنان، واالمتنان يقتضيكمنا استفيد من إم، وهذا الظاهر كلزام، ال ألصل احللإل

قال  إذا ماكفهو ، ك يف التران حرجاًك لزاماًإ كان التركذ لو إ، كلفعل والترل من اكون حرج يف كال ي

 ةقبل طرف املعامل إذا  ال حرمتها، ولذاةلف العبد املشقك، حيث يفهم منه جواز تكشق عليأال : املوىل

 مشمول لالضرار حسب النظر البدائي، وسره أنه ن له حق الفسخ، معك، ومل يةالضرر، صحت املعامل

  .ة يف مقام االمتنان، ال يف مقام العزميال ضررأن 

  .ثرياًكان الضرر ك إذا ،أشبهيف تقولون ببطالن الوضوء والصوم وما كف: يقال ال

 إىل ال تلْقُوا ِبأَيديكُمو﴿: تعاىلثري، قال ك بالضرر الىال يرض أنه قد علم من الشرع: ألنه يقال

 قد مين املوىل فإن  مع التحرمي،، بل امتناناً حمضاً امتناناًكم هناك رفع احل ومثله غريه، فليس،)١(﴾التهلُكَِة

 فالالزم ةانت قرينك إذا  أما،ة ـ الرخصةن قرينكمل ت إذا  ـة، وظاهر املنةبالتحرمي، وقد مين بالرخص

سبحانه  أنه لى ع، ملا دلّ من اخلارجة الزمةنه منإ والصيام يف السفر، فة، ومنه التخفيف يف الصالةالعزمي

  ال يرضي بالتمام والصيام، فحال 

                                                

  .١٩٥اآلية : البقرةسورة ) ١(



١٠٠

  . فيتيمم أيضا،ولكن األحوط ترك االستعمال وعدم االكتفاء به على فرضه

  

ولده  على ه، وقد مينك بترىولده بالعالج وال يرض على العاقل قد مين فإن الشارع حال العقالء،

، وال ة وسائل حفظ الصحةألهايل بتهيئا على  قد متنةومك احلكذلكه، وك بترىمره بالسفر ويرضأب

 وسائل العلم هلم ة، وقد متن بتهيئةلقاء النفس يف الوباء وحنوها بدون حفظ الصحإه بكتر على ىترض

  .ياًمأه بالبقاء ك بترىوترض

 كوذل} يضاأفرضه، فيتيمم  على تفاء بهك االستعمال وعدم االكاألحوط تر {كمع ذل} نكول{

م من ي العظشكالواإل(: قال أنه ، بل عن احملقّق القمي يف الغنائمة الزمةب منون التراكي أن الحتمال

ن كذا مل يإ، فةاضطراريطهارة  ةالترابيطهارة ال ألن أنهكلّف الفعل، وك احتمال البطالن لو تةجه

 للتخيري بني األمرين، وألن جواز التيمم معلق بـ ةان اضطرار وجب، فال صوركذا إاضطرار مل جيز، و

 من استعمال املاء، مل يتحقق موضوع التيمم، ناًكان متمك فإن "نواكمل تتم"الذي معناه " لم جتدواف"

، فال مورد جلواز ةن من استعمال املاء، حتقق موضوع التيمم، فالالزم الترابيكن مل يتمإ، وةفالالزم املائي

  .)ال األمرينك

   علىرراطضذ االإال االستداللني، ك ما يف  ال خيفىنكول: هذا



١٠١

ل من التيمم ك غري ملزم، جاز اًان املورد اضطراركذا فإاضطرار ملزم، واضطرار غري ملزم، : قسمني

يفعل  أن خذ داره، صح لهأذا كفعل إن رهه اجلائر كأراه، فلو كوالتوضي، فحال االضطرار حال اإل

 إىل "نكن مل يتمإو": لهقو أن خذ اجلائر داره، ومنه يظهرأ من  حذراًكيتر أن ما صح لهك داره، كويتر

 يف تريبب ةحد العزمي إىل نكقسم يصل عدم التم: قسمني على ن العريفكذ عدم التمإحمل نظر، آخره، 

النجف  إىل ن من السفركمتأال :  تقولكنأ ىال ترأ، ك يف ذلةحد الرخص إىل آثاره عليه، وقسم يصل

المها ك، وةحد الصعوب إىل نك عدم التمحد العجز، وقد تريد إىل نك، فقد تريد عدم التمءربالكمن 

  .نكيسمي عدم التم

 ةل من املائيك من جواز ، قاربنا عصرهنهذا فاألقرب ما هو املشهور بني املعاصرين وموعلى 

  .باجلمع استحبايب ال وجويب أو ، واالحتياط بالتيمم بالغاًضرراً املائية نكمل ت إذا ،ةوالترابي



١٠٢

    صالته و تيممه صح،ن عدمه فتبي،خوفه أو قاد الضررتيمم باعت إذا ):١٩ـ مسألة (

  

صح تيممه { ىصلّوقد } خوفه، فتبني عدمه أو ذا تيمم باعتقاد الضررإ{): ١٩ـ مسألة (

: شف الغطاء، وغريمها، والقول الثاينكليه احملقق، وإ، ذهب ة يف املسألقوالحد األأما هو ك} وصالته

تيقن  إذا بني ما و،ةخاف الضرر فالصح إذا التفصيل بني ما: الث مطلقا، والقول الثةهو عدم الصح

اخلوف  على  التيممة اخلوف، فلتعليق مشروعيةيف صور أما ك هو األول، وذلىالضرر فالبطالن، واألقو

 أو جروح، أو ، وبه قروحة يف الرجل تصيبه اجلناب:من الربد، يف صحيحي البزنطي، وداود بن سرحان

  .)١(»يتيمم وال يغتسل«: ه الربد؟ فقالنفس على ون خيافكي

  .)٢( خرب الدعائم:ةومثله يف الدالل

  .، وغريمها)٤(، ويعقوب بن سامل)٣(يدمها خربا داود الرقيؤوي

                                                

  .٥ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٨٥ ص١ ج:التهذيب) ١(

  . ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(

  .١٠ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٨٥ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  .٢ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٨٤ ص١ ج:التهذيب) ٤(



١٠٣

خاف من شيء خفف الشارع عليه،  إذا  أنهىالعرف ير فإن ،وىلأ اليقني، فبطريق ةواما يف صور

 نهإخفت من األسد فاهرب، ف إذا :قال لعبده إذا املوىل أن ىال ترأ، ان التخفيف له قطعياًكتيقنه  إذا نهأ

  .خف بل تيقنتأين مل إ:  للعقاب، وال يقبل عذره لو قالان مستحقاًكتيقن وجود األسد ومل يهرب إذا 

املوضوعات  على ة املعلقةام الشرعيكسائر األحكواقع الضرر،  على م معلقكبأن احل: لثاينلاستدل 

 ومثل دليل نفي احلرج والضرر، )١(﴾كُنتم مرضىن إو﴿ مثل كملوضوعات، وذل الخيا ، الةالواقعي

 أنه ذا ظهرإ، فكغري ذل إىل سور واملبطون واروح واملقروح،ك التيمم للمةمشروعي على ومثل ما دلّ

، ةالصال ةعادإ، وةاملائيطهارة لف به من الك مبا هو املتيانفه، لزم عليه اإلوخ أو ان خمطأ يف اعتقادهك

، ة الباردة يف الليلة، عن الرجل تصيبه اجلناب)عليه السالم( اهللا عبد أبا سأل أنه يده صحيح ابن سنان،ؤوي

  يتيمم«:  فقال،اغتسلن إ لتلفنفسه ا على وخياف

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(



١٠٤

  .)١(»ةعاد الصالأمن من الربد، اغتسل وأذا إويصلّي، ف

دليل القول الثاين  فإن ،ةومكحنو احل على  القول الثاينةدلأ على ة القول األول واردةدلأن إ :وفيه

م املرض، وهذا اجلمع كمه حكح" خوف املرض"ن إ :لتيمم، ودليل األول يقوللمسوغ " املرض: "يقول

يف صحيحي البزنطي وداود مجع بني اخلوف وبني  أن قربأونه كيد ؤفهم العرف من غريه، وي إىل قربأ

 السياق، ةون اخلوف موضوعا واقعيا، بقرينك يكذلكيان، موضوعان واقع أماما كالقروح واجلروح، ف

  . البعد عن الفهم العريفة، يف غاي، واجلروح والقروح واقعياًون اخلوف طريقياًك بينهما بأن يوالتفكيك

االستحباب، ملا على  أو ،ةتي بالصلوات اآلتيانصل اإلأ على ما صحيح ابن سنان، فالالزم محلهأو

 ةضاف، هذا باإلةاه مجاعكما حكي إمجاع به بالتيمم الصحيح، بل هو أتىما فاية ك على سيأيت من الدليل

 إذا مهكحبصدد  للواقع، واحلديث ون اخلوف خمالفاًكالم كحمل ال ألن جنيب عن حمل البحث،أإىل أنه 

  . للواقعان مطابقاًكاخلوف  أن من من اخلوف مما ظاهرهأ

   مع اخلوف، فيما ةعادفقد استدل لعدم اإل: ما القول الثالثأو

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٠٥

   ،الغسل أو نعم لو تبني قبل الدخول يف الصالة وجب الوضوء

  

يشمله دليل ال ضرر، وال  حىت ن ضرر واقعاكتيقن الضرر، فبأنه مل ي إذا ةعادتقدم من النص، ولإل

 أن ، فالالزم عليهةاملائيطهارة  الواقعي من الةليفك املقام، فهو مل يأت بتةدلأيشمله  حىت خوف الضرر

  . للواقعه يقينةشف عدم مطابقكان إذا يأيت به

 واملناط ىاليقني بالفحو صورة  علىما تقدم يف دليل القول األول من دليل اخلوف، دليل: وفيه

  .القطعي

ون كحد  إىل اليقني بالضرار أو ان اخلوفك لو ةعاد يف عدم اإلشكالال ينبغي اإلنه إ هذا مث

القول الثاين على  حىت ـ املائية دليل رفع احلرج يرفع فإن لف،كامل  على وضيقاًاستعمال املاء حرجاً

 بأنه ان مظلم يعلمكان املاء يف مك إذا ن ضررا، مثالكن مل يإم وك رفع احلرج للحوحوالثالث ـ لوض

 للحرج، ةاحلرج سقط املائيإىل أدى  ان خياف من الدخول خوفاًكن كال ضرر من دخوله ألخذ املاء، ل

  .ضرر عليهال ه  بأنن علمإو

اخلوف جيتمع مع العلم  فإن  وخياف من االقتراب منه،خيشىان املاء قرب جسد امليت ك إذا ذاكو

  .ما هو واضحكبعدم الضرر، 

املاء تبطل  على ةالقدر ألن كوذل} الغسل أو وجب الوضوءصالة نعم لو تبني قبل الدخول يف ال{

   أنه ذا تبنيإالوضوء، ف



١٠٦

   لكن األحوط مراعاة االحتياط ، تبني وجوده صح مثّ،اعتقاد عدم الضرراغتسل ب أو وإذا توضأ

  

لو تبني  أما  الوضوء والغسل،ةدلأات إطالقفقد بطل تيممه، ومشله صلي ي أن املاء قبل على قادر

 شاءن إ الم حولهك، وسيأيت تفصيل الةثناء الصالأوجد املاء يف  إذا ، فحاله حال ماةثناء الصالأ يف كذل

  .تعاىلاهللا 

الذي  املائية طهارة الكلوجود مال} اغتسل باعتقاد عدم الضرر، مث تبني وجوده صح أو ذا توضأإو{

اف ك ك، واملالةاملائيطهارة دليل ال على  الضررةدلأن مل يشمله الدليل بلفظه، لورود إهو فوريتها فيه، و

ألن  ،أيضاً ةجود األمر باملائي بو:ةما قرر يف األصول، ورمبا يقال يف وجه الصحك ةم بالصحكيف احل

ن اعتقاد بالضرر وال خوفه، فقد حتقق كذا مل يإ التيمم هو خوف الضرر واعتقاده، فةموضوع مشروعي

م، فطهارته مأمور ا، كذا حتقق املوضوع حتقق احلإ ضرر واقعي، وكان هناكن إ وةموضوع املشروعي

  .ةطهارح ال فيها، ومع وجود األمر تصكوجود املال إىل ةضافباإل

، ىان قد صلّك إذا ن يعيد تيممه وصالتهأ، بةيف هذه الصور}  االحتياطةن األحوط مراعاكل{

 فألن :عدم وجود األمر أما .كوجود املال أو ي وجود األمر،أ ،ورينك الدليلني املذة لعدم متاميكوذل

 واخلوف واالعتقاد ،لضرريف مورد ا أمر ونكال ي أن ، مما يوجبةياألول ةاألدل على مكدليل الضرر حا

يوجبالضرر وخوفه واعتقاده  أن صار احلاصل حىت عا املوضوعوس  



١٠٧

ليهما، فحال دليل اخلوف إاخلوف واالعتقاد قلبا املوضوع عن املوضوع الواقعي  أن التيمم، ال

أنه  ، الة الصالة، حيث يوسع دائرةقسام الترتيل، فهو مثل الطواف بالبيت صالأواالعتقاد حال سائر 

  .هلاطهارة م وجوب الك ـ حكـ بعد ذلصالة ون للكال ي حىت الطواف، إىل ةيقلب الصال

 ةحال إىل  بالقياسةاملائيطهارة  الكذ حمتمالت مالإ الضرر غري معلوم، ة فوجوده يف حالكما املالأو

  :ةالضرر ثالث

 للصوم ـ مثال كمال احليض، فال ةالضرر مثل حالصال، فحالة أة  للمائيكون مالكال ي أن :األول

  .ة الذاتيةالقول باحلرم على ليها،إ ة سائر العبادات بالنسبكمالكصال، وأـ فيها 

حفظ النفس وحنوه، كهم، أن يزامحها واجب ك، لة يف هذه احلالك مالةيئون للماكي أن :الثاين

 إذا ماكا، ليف كوجب سقوط الت أ باألهماملوىل أمر نك، لكما هي عليه من املال على  هياملائيةف

أمر املوىل منا األهم يوجب عدم إ املهم موجود، وكمالن إ ل مورد، حيثكتزاحم األهم واملهم يف 

  .باملهم

 ،ك املالةالضرر وحنوه، مما مينع من متاميك بانطباق عنوان حمرم عليه، ى مبتلكون املالكي أن :الثالث

من ينطبق عليه عنوان ؤان سقي املاء للمك إذا ل ماه، فهو مثؤمل اقتضاكي املقتضي املقترن باملانع الفإن 

  قاء، سبه االستكان  إذا ماكشديد الالضرر 



١٠٨

   ،ن عدمه وإن تبي،خوفه مل يصح أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو توضأ إذا وأما،  يف الصورتني

  

، ويف هذه مزاحم مببغوض آخر أنه من غري تام، الؤ سقي املكن مال له، فألكان يف شربه املاء هالكو

 ك املالة قاصر بنفسه، ويف هذه الصوركيف األول املال أن :، والفرق بينه وبني األوليضاًأ كمال  الةاحلال

ن اجلزم كين ميأ يف عامل الثبوت، فمن ةحتققت األقسام الثالث إذا ساقط بانطباق العنوان احملرم عليه،

خيلو   لزومي، بل الةالثانيصورة االحتياط يف الف:  التيمم، وعليهةبصح: يقال حىت املك الكبوجود املال

يف { االحتياط ةن األحوط مراعاكل: ، حيث قالوىلاألصورة ما وجه احتياط املصنف يف الأ و.عن قرب

  .غري الزم أنه فقد سبق وجهه، وقد عرفت} الصورتني

تبني الضرر   إذا}ن تبني عدمهإ وخوفه، مل يصح أو اغتسل مع اعتقاد الضرر، أو توضأ إذا واما{

المها متوفران كما واقع الضرر، وإاخلوف وما  إةاملوضوع للمائي ألن  يف البطالن،إشكال فال املائيةبعد 

  :م ال احتماالنأ ونه مبطالًكيف املقام، واذا تبني عدم الضرر ففي 

د  فقةن وقصد القربكذا مل يإ هو الضرر الواقعي، فةاملوضوع للمائي ألن عدم البطالن،: األول

  .ةملت شرائط الصحك

  ذا إ، فةحنو املوضوعي على خذأاخلوف  ألن البطالن،: الثاين



١٠٩

  .  وإن تبني وجوده، مل يصح،تيمم مع اعتقاد عدم الضرر إذا  أنهكما

  

 ىنه مقتضإالم فيه، فكما سبق الكصال، وهذا هو الظاهر أ ةن موضوع للمائيكان اخلوف مل يك

 ألن  خوفه للواقع وعدمها،ةمل يتبني مطابق إذا  الوجه يف البطالناخلوف، ومنه يعلم على مكتعليق احل

 ك عدم الفرق بني اخلوف واالعتقاد، يظهر لاف يف البطالن، وحيث قد عرفت سابقاًكوجود اخلوف 

 منه ىمتش إذا ، بني اخلوف فيبطل، وبني االعتقاد فال يبطل، اهلدى يف تفصيل مصباحشكالوجه اإل

  .ةالقرب

تبني عدم وجود  إذا  أما}ن تبني وجودهإتيمم مع اعتقاد عدم الضرر، مل يصح، و  إذا أنهماك{

  .املائيةليف املأمور به من ك، ألنه مل ميتثل التةم عدم الصحكون احلكظاهر المل يتبني شيء، ف أو الضرر،

وع موض أن : وجه البطالن، تيممه وبطالنه، احتماالنة، ففي صحتبني وجود الضرر واقعاً إذا ماأو

مع الضرر ال  أن :ة، ووجه الصحةم بالصحكخوفه، وال حتقق هلما، فال ح أو التيمم هو اعتقاد الضرر

ال إلفاً، كن مك ضرر يف الواقع، مل يكان هناكذا إم ال؟ فأ، علم به ة، بل الواجب الترابية للمائيكمال

، ةنعم الشرط متشي قصد القرب.  فيهكيش أو يعلم بعدمه، وأيعلم بالضرر  أن ك، وال يفرق يف ذلاملائيةب

   وبعض اهلدى ومصباحكما اختاره املستمسك ،وهذا االحتمال هو األقرب



١١٠

 عن خالف املاتن، ومجع يضا، خروجاًأحسن صالة  التيمم والةعادإان االحتياط بكاملعلقني، وان 

  .آخر، واهللا سبحانه العامل

  .ما هو واضحكاملوجب للتيمم، ال اوز له، الم املصنف، الضرر كاملراد بالضرر يف  أن  ال خيفىمث



١١١

  ،  صح عمله و، وجب التيمم، مع العلم بكون استعمال املاء مضراأجنب عمداً إذا ):٢٠مسألة ـ (

  

 وجب التيمم، وصح ون استعمال املاء مضراًك مع العلم بجنب عمداًأذا إ{): ٢٠ـ مسألة (

قوالن سألة يضاً، ويف املأما هو املشهور ك ماًجنابه نفسه حراإن ك ومل ي،ما هو املشهورك} عمله

  :آخران

ي مل أوجبا الغسل مطلقا، أما إ واملفيد، فةما عن اهلدايكن خاف التلف، إوجوب املاء و: األول

  . بعدم خوف التلفاهيقيد

 تبعهما املستند، وما عن ظاهر الشيخ، وصريح النافع،كخاف التلف،  إذا الّإ ءوجوب املا: والثاين

وين، عن ك، وبرفع العسر واحلرج، وبدليل اليسر، ومبا رواه السة اآليإطالقاملشهور فقد استدل ب أما

 أنه ،)رضي اهللا عنه(يب ذر أ، عن )عليهم السالم (عن آبائه) عليه السالم(بيه أعن ) عليه السالم(الصادق 

صلى ( فأمر النيب:  ماء؟ قالغري على ت، جامعتكيا رسول اهللا هل: فقال) اهللا عليه وآلهصلى ( النيبأتى 

 الصعيد عشر كفيكباذر يأيا «: نا وهي، مث قالأمباء فاغتسلت  و،مبحمل فاستترت به) اهللا عليه وآله

  .)١(»سنني

                                                

  .١٢ ح التيممواب أب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١١٢

هله يف السفر، فال أون معه ك عن رجل ي:)عليه السالم( اظمكسحاق بن عمار، عن الإوصحيح 

 خياف أو ون شبقا،كي أن الإ، كيفعل ذل أن حبأما «: )عليه السالم( هله، فقالأيأيت ] حني[جيد املاء 

  .)١(»هو حالل«: )عليه السالم( ، قالةاللذ] ةاملرأ [كيطلب بذل: قلت. »نفسهعلى 

ون به القروح يف جسده ك، يف الرجل ت)عليهما السالم( حدمهاأوما رواه حممد بن مسلم، عن 

  .)٢(»يتيمم«: ، قالةفتصيبه اجلناب

ال بأس بأن «: ون به القروح، قالك عن اجلنب ت)عليه السالم( جعفر أبا سألت: وخربه اآلخر قال

  .)٣(» يتيمم،ال يغتسل

 جينب، ةون به القرح واجلراحك عن الرجل ي)عليه السالم( جعفر أبا سألت: وخربه الثالث، قال

  .)٤(» يتيمم،ال بأس بأن ال يغتسل«: قال

  اقييدها، أليبعد ت اليت ة املطلقةثريكغريها من األخبار الإىل 

                                                

  .٢ س٤٨٦ ص:السرائر) ١(

  .٦ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٨٥ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .٦ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٨٥ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  .٥ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١١٣

  . ألا الغالبة العمديةيف مقام البيان، بل لعل الظاهر منها اجلناب

  : من الرواياتةفقد استدل له جبمل: ما القول الثاينأ

: ، قالةصابته جنابأسألته عن جمدور : ، قال)عليه السالم( محد، عن الصادقأبن  ي علةمرفوعك

  .)١(»فليتيممان احتلم  و،جنب هو فليغتسلأان كن إ«

ن احتلم إان منه، وكما  على يغتسل أن جنب فعليهأن إ«: براهيم بن هاشم، قالإ ةومرفوع

  .)٢(»يتيمم

ن إ ، فتخوفةرض باردأان يف كسئل عن رجل  أنه ،)عليه السالم( وصحيح سليمان، عن الصادق

 ركوذ:  قال،»هصابأصابه ما أن إيغتسل و«: يف يصنع؟ قالكيصيبه عنت من الغسل،  أن هو اغتسل

، ة الريح باردة شديدةانت ليلكو ان باردك وهو يف مةصابته جنابأ شديد الوجع، فان وجعاًكأنه 

 ، فحملوين»ليس بد«:  فقلت،كنا خناف عليإ: ، فقالوا»امحلوين فاغسلوين «: فقلت هلمةفدعوت الغلم

  .)٣(املاء فغسلوين على خشبات مث صبوا على ووضعوين

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من١٧ الباب ٩٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من١٧ الباب ٩٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤٩ يف التيمم وأحكامه ح٨ الباب ١٩٨ ص١ج: التهذيب) ٣(



١١٤

رض أ يف ة، عن رجل تصيبه اجلناب)عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت: سلم قال حممد بن مةوصحيح

  .»انكما  على يغتسل«: ، قالون املاء جامداًكي أن ى وال جيد املاء، وعسةبارد

نه البد من إان، فكما  على اغتسل«:  من الربد، فقال فمرض شهراًكفعل ذل أنه حدثه رجل

  . »الغسل

البد «: توه به مسخنا فاغتسل، وقالأليه وهو مريض، فإاضطر  أنه ) السالمعليه(عبد اهللا  أبو ركوذ

  .)١(»من الغسل

التعمد،  على م محلومهاأال إالتعمد وغري التعمد،  إىل ةان مطلقني بالنسبكن أالصحيحني، ون إ مث

  . املرفوعتنيةبقرين

ما إعفر اآلتيتني، حيث  جة ابن سنان، ومرسلة بصحيحةدلفقد خصص هذه األ: ما القول الثالثأو

 على لتيمملتاب، املوجب ك الةيتعارضان مع هذه الروايات بالعموم من وجه، ويرجحان عليها مبوافق

  .ةك والناهي عن التعرض عن التهل،املريض، والباقي للعسر واحلرج

ليهما إما نسبه كن تلف ـ إ واملفيد وجوب الغسل، ودايةون مراد اهلكي أن من املستبعد جداً: أقول

  تلف النفس، فهما صورة ال يفإالقول اآلخر بالوجوب ك؛ كلو قيل بذل أما املستند ـ

                                                

  .٤ ح التيمم أبواب من١٧ الباب ٩٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١١٥

وسع مما بني السماء واألرض، وغريمها مما تقدم أن املومن يف أ، وة عن يسر الشريعبعيدان جداً

  .بعضها

ور عنهما، عراض املشهإ، وةوما مرفوعك، لةن ساقطتان عن احلجيا فاملرفوعت:ة الصناعىما مقتضأ

 ةاألدل إىل التساقط والرجوعما إ رناها، فالالزمكصحيحان معارضني مع روايات املشهور اليت ذال ىويبق

  . وحنوه)١(﴾و ما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿، مثل ةالعام

 أن جيب وغريها شاذ نادر، ،خذها األصحابأما الترجيح، وهو مع روايات املشهور، ألا مما إو

  .يدعه الفقيه

  الم؟كمورد ال على  فيهماةسحاق، ال داللإوين وكالس رواية :يقال ال

 كفيكي ":أليب ذر) اهللا عليه وآلهصلى (  قول النيب خصوصاًةفي املناط فيهما، لألدلكي: ألنه يقال

  ".الصعيد عشر سنني

احلال  إىل  عند العوامكلذكما هو كمنا وردت يف مقابل من يستهني بالغسل،  إولعل هذه الروايات

  انوا يشددون ألجل ك قد )عليهم السالم( ةاألئم فإن ،ك، وال بعد لذلةاحلاضر

                                                

  .٧٨اآلية : سورة احلج) ١(



١١٦

 ، فاألوىل اجلمع بينه وبني التيمم،ا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل يف الصورة املفروضة وإن كان مضرالكن ملّ

  .بل األوىل مع ذلك إعادة الغسل والصالة بعد زوال العذر

  

ول وضوئه، أ يف )١(من مل يبسملصالة  ةعادإ) هاهللا عليه وآلصلى ( النيب أمر ما ورد يفكيل، التعد

غريمها من املوارد، ولو مل يتم  إىل روه،ك، وحلم احلمار مةالبسمله مستحب أن ه لقدر حلم محار، معبكو

بد من رد علم هذه ان ال ك آخر،  معقوالً فيه جمال، ومل جند حممالًةن للتقيكهذا االحتمال، ومل ي

  ).صلوات اهللا عليهم( هلهاأ إىل الروايات

ر بعض العلماء وجوب كن ملّا ذكل{: ليه املصنف بقولهإشار أ فقد عرفت وجه ما ،انكيف كو

  .وعرفت ما فيه} ان مضراكن إ وةاملفروضصورة الغسل يف ال

 خوف أوىل معون كف ييكنه إف} بني التيمم واجلمع بينهوىل األف{: ومعه ال جمال لقول املصنف

  ألجل هذه الرواياتكن القول بذلكنه ال ميإيورث مرضاً ال يتحمل، ف أو تلف العضو، أو تلف النفس،

  .تشكاالاليت عرفت ما فيها من اإل

ن إ ألنه} بعد زوال العذرصالة  الغسل والةعادإ كمع ذلوىل األبل {:  يف قولهشكالومنه يظهر اإل

  مم،التي أو ليفه الغسل،كان تك

                                                

   .٦ ح الوضوء أبواب من٢٦ الباب ٢٩٨ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢باب غسل اليد ح باب استح١١ الباب ٢٦٢ ص٢ج: جامع أحاديث الشيعة



١١٧

  بن سنان، عن الصادقعبد اهللاخرب  إىل ان نظر املصنفكن إليفه، وكفعل ت أن  بعدةعادفلماذا اإل

: اغتسل؟ فقالن إ نفسه التلف على  خيافة الباردة يف الليلة، عن الرجل تصيبه اجلناب)عليه السالم(

  .)١(»ةعاد الصالأذا أمن من الربد اغتسل وإيتيمم ويصلي، ف«

 ة يف ليلةصابته جنابأسألته عن رجل :  قال)عليه السالم( بشري، عن الصادقومرسل جعفر بن 

عاد أمن الربد اغتسل وأذا إيتيمم ويصلي، ف«: اغتسل؟ قالن إ نفسه التلف على ، خيافةبارد

  .)٢(»صالةال

 الإالم املصنف، كما هو مفروض كتيمم واغتسل،  أن تيمم فقط، ال أن اخلربين يف موردن إ :ففيه

 :يقال أو ،ما فيهال خيفى م ال؟ وأاغتسل مع التيمم  أن عم منأنه إ، فكهما يقتضي ذلإطالقن إ :اليقأن 

، وبعض ة، للضرورةتفي منه بالترابيكجنب نفسه، اأ، فلما املائيةطهارة ليفه الكان تكالشخص هذا ن إ

مضر ال يقوم  نهإله حيث غس ألن ن اغتسل ال ينفع،إن، وكيعيد بعد التم أن  باق، فالالزمةعاد لإلكاملال

  . فتأمل،للمختار املائية طهارةمقام ال

                                                

  .١٤ ح يف التيمم٢١ الباب ٦٠ ص١ ج:الفقيه .٢٠ ح باب حكم ادور والكسري٧ الباب ٥١ص ٣ ج:جامع أحاديث الشيعه) ١(

  .٦ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١١٨

مل يتمكن من الوضوء  إذا ،ال جيوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه باحلدث األصغر): ٢١ـ مسألة (

عدم إمكان الغسل   لكن جيوز له اجلماع مع،بعده كما مر،   

  

مل  إذا بطال وضوئه باحلدث األصغر،إت جيوز للمتطهر بعد دخول الوق ال{): ٢١ـ مسألة (

 أن نكيتم أن يفعل ما يوجب حدثه، بدون أن ملا سبق، واملراد به} ما مركن من الوضوء بعده كيتم

، مث يبطل ةمغتسالً غسل اجلناب و أون متوضياً،كي أن ، فال فرق بنيطهارة ما يوجب الكيفعل بعد ذل

ل كالدليل واملناط يف ال ألن ،اًضس امليت، عند من يراه ناقمكرب كباأل أو البول،كيهما باحلدث األصغر أ

  .واحد

 ما كذل على لدما ادعاه غري واحد، ويك، اًإمجاع} ان الغسلكمإن جيوز له اجلماع مع عدم كل{

 النيب فإن ظاهرمها جواز اجلماع، فإن سحاق،إوين، وصحيح كالس رواية  منةالسابقسألة تقدم يف امل

 كشاء يف املستقبل ذل إذا عمله، حبيث على ، بل أقرهكذر عن اعتقاد اهلال أبا ردع) اهللا عليه وآلهصلى (

ان كخارجه، وما  أو ان داخل الوقتكهما يشمل ما إطالق، وة الصحيحةدالل إىل ة بالنسبكذلكفعله، و

قدم، سحاق املتإايف، بعد صحيح ك ما رواه الكاستحباب ذل على م ال؟ بل رمبا يدلأ حني العمل متطهراً

 )رمحه اهللا( باذرأ أن )اهللا عليه وآلهصلى (  عن النيبىنه يروإف:  قلت،»هو حالل«: )عليه السالم( وقوله

أوجر؟  وتيهمآ) اهللا عليه وآلهصلى ( يا رسول اهللا: فقال. » تؤجركهلأائت «: سأله عن هذا؟ فقال

  رسول اهللا: فقال



١١٩

 :فقال. »جرتأاتيت احلالل  إذا كذلكزرت، فأتيت احلرام أ إذا كنأما ك«): اهللا عليه وآلهصلى (

  .)١(» احلالل أجرىنفسه فأت على خاف إذا  أنهىال ترأ«: )عليه السالم( عبد اهللاأبو 

أن كو) لهآاهللا عليه وصلى ( الم النيبك إطالقاالضطرار، لوضوح  على  لذيل اخلربةال دالل: أقول

  .راد رفع استغراب السائل فقيده باخلوفأاإلمام 

جيامع الرجل امرأته يف السفر وليس  أن ال بأس: قال أنه )عليه السالم( وعن علي: )٢(ن الدعائموع

 وتيمم كهلأيت إ«: عن مثل هذا، فقال) اهللا عليه وآلهصلى ( يتيمم ويصلّي، وسئل رسول اهللا ومعه ماء

عم أاألصل  أن ماك ،مك يف هذا احلةال فرق بني الرجل واملرأ أنه ات يعلمطالق ومن اإل،»وصلّ تؤجر

  .ة اليمني واحمللّلكمن الدائم واملنقطع ومل

 صورة فتوىظاهر النص وال أن من: يضا؟ احتماالنأن من التيمم كمل يتم إذا كذلكم كمث هل احل

  ليفه من كجواز اجلماع، ويأيت بعده مبا هو ت على  النصةان التيمم، ومن داللكمإ

                                                

  .٣ة ح الرهبانية باب كراهي٤٩٥ ص٥ ج:الكايف) ١(

  .م ذكر التيم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(



١٢٠

  .األحوط تركه أيضا ومع ذلك ،والفارق وجود النص يف اجلماع

.خوفه أو وإن مل يكن ضرر،  يف استعماله أو ، احلرج يف حتصيل املاء:الرابع

  

 إذا م ماكفاقد الطهورين ـ ومنه يعلم ح إىل ةما هو املختار بالنسبكمع فقد الطهورين ـ صالة ال

  . التيمم ثانياًةن له قدرك وجامع فيما مل ياًمان متيمك

 األخبار إطالق يف ةللمناقش} ه أيضاًك األحوط تركماع، ومع ذلوالفارق وجود النص يف اجل{

ن هذا االحتياط ضعيف، مث ك، لان متطهراًكان قد دخل الوقت وكما  صورة ، حبيث تشملةوركاملذ

  .؟ ال يبعد للمناطكمه ذلك حةهل االستمناء بالزوج

واملراد باحلرج ما } خوفه أو ن ضرركن مل يإيف استعماله، و أو احلرج يف حتصيل املاء،: الرابع{

احلرج، مثل إدلة  كبذل املائية طهارةسقوط ال على اجلسم، ويدل أو النفس على ة شديدةون فيه مشقكي

ذا إالتراب بدل املاء، فمجاع أن حيث علم بالنص واإل و"م يف الدين من حرجكوما جعل علي: "تعاىلقوله 

  .انهكسقط املاء حلّ التراب م

 على فه، وهل احلرجون ضرر وخكن مل يإو:  من وجه، ولذا قالضرر عموماًبني احلرج والن إ مث

   حبد احلرج هله يف الصحراء، وهم خيافون خوفاًأ كان غسله يوجب ترك إذا ماكرافع،  أيضاً الغري



١٢١

  على نفسه   اخلوف من استعمال املاء:اخلامس

  

 ألن ب ضرر الغري املربوط به،راه الذي يوجك للمناط يف رفع اإلكمن ابتعاده عنهم، ال يبعد ذل

  .املائية يف رفع إشكالحرجه بنفسه، فال  إىل رجع حرجهم إذا  أما.احلرج والضرر من واد واحد

 يف الفرع الالحق، ةقسام اخلوف اآلتيأمبختلف } نفسه على اخلوف من استعمال املاء: اخلامس{

 اًإمجاع :، وعن اجلواهرةعليه مستفيض مجاع اإلى فيه وال خالف، بل دعوإشكال التيمم ال كوجتويز ذل

 يف النهي عن تعزير ةألخبار الوارداك، ويدل عليه متواتر الروايات، مجاع ومنقوال، ويف املستند باإلحمصالً

  .النفس، لسبع ولص يف طلب املاء يف السفر

فر، وليس  يف السة جنابهصابتأيف رجل : قال أنه ،)عليه السالم( عبد اهللايب أوصحيح ابن سنان، عن 

، وليتيمم ة فال يهريق منه قطرن خاف عطشاًإ«: يعطش؟ قال أن هو اغتسلن إ ال ماء قليل، وخيافإمعه 

  .)١(»يلإحب أالصعيد  فإن بالصعيد،

هو اغتسل به  فإن ون معه املاء القليل،ك اجلنب ي:)عليه السالم( عبد اهللاوصحيح احلليب، قلت أليب 

  .)٢(»راد الوضوءأ إذا كذلكبل يتيمم، و«:  فقاليتيمم؟ أو يغتسل بهأخاف العطش، 

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢٥ الباب ٩٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من٢٥ الباب ٩٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢٢

ون معه املاء يف السفر، فيخاف ك عن الرجل ي)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت:  قالةوموثق مساع

  .)١(» املاء والصعيد: جعلهما طهوراًعز وجلاهللا  فإن يتيمم بالصعيد، ويستبقي املاء،«: قلّته؟ قال

، عن الرجل جينب ومعه من املاء قدر ما )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: يب يعفور قالأوخرب ابن 

 ،)٢(»منا جعل عليه نصف الطهورإ أنه ىال ترأفضل، أيتيمم «: يتوضأ به؟ قال أو فيه لشربه، أيتيممكي

  .املسح ساقط يف التيمم فإن تان،ل الغس:فهصي فهو طهور، واملراد بنأ

هو توضأ ن إ ال شيء يسري خيافإن معه من املاء كمن مل ي«: )عليهم السالم( قالوا: )٣(وعن الدعائم

و ال ﴿: وجل اهللا عزها، قالكهال على عنيي تطهر مات عطشا، يتيمم، ويبقي املاء لنفسه، وال أو به

كُمفُسلُوا أَنقْتحيماً نّإ تر كانَ ِبكُم ٤(﴾اللَّه(«.  

   بني خوف ال فرق يف جواز التيمم، أنه  علىوهذه األخبار تدل

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من٢٥ الباب ٩٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح التيمم أبواب من٢٥ الباب ٩٩٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٢٩اآلية : ءسورة النسا) ٤(



١٢٣

  بعد ذلك من التلف بالعطش  أو صديقه فعالً أو بعض متعلقيه أو أو أوالده وعياله

  

 ، يراد به الالزم"األفضل" و"األحب"ما فيها من لفظ  أن ماكالعطش احلايل،  أو العطش املترقب،

 أيضاً ولون للمفضكما سواه، في على له فضل ما قد يستعمل يف ماك، كالتفضيل قد يستعمل يف ذلألن 

  . )١(﴾ آِمناً يوم الِْقيامِة  ِفي الناِر خير أَم من يأْيت أَ فَمن يلْقى﴿: تعاىلفضل، قال 

بعد  أو  فعالً،صديقه أو بعض متعلقيه، أو والده، وعياله،أ{ على خاف من استعمال املاء} وأ{

 إشكال، ف اهلدىالف فيه مصباح وال خالف، وقد صرح بعدم اخلإشكالبال }  من التلف بالعطشكذل

  .المه مبا قاله املشهوركن جزم يف آخر إخيلو من منع، و المه ـ الكول أ ـ يف كاملستمس

 عن التطهري باملاء، بل لعله ة النفس احملترمةمهيأوضوح  إىل ةضاف، باإلكذل على ان فيدلكيف كو

، مثل صحيح ابن ة الروايات السابق حرجا عليه، بعضكان ذلك احلرج فيما ةدلأ ىلإمن الضروريات، و

فيخاف  ":ة موثق مساعكذلك، و"خاف عطشا ":)عليه السالم( قال" ركباملن"سنان، حيث عرب فيه 

  ".قلته

                                                

  .٤٠اآلية : سورة فصلت) ١(



١٢٤

 بل يكفي احتمال ، بل وال الظن، وال يعترب العلم بذلك،مشقة ال تتحمل أو حرج أو  بل،أو حدوث مرض

  وكذا، فيتيمم حينئذ،كان املطلب عظيما إذا ،صل اخلوف مع الوهم فإنه قد حي،كان موهوما إذا يوجب اخلوف حىت

 خاف على دوابهإذا 

  

 ة لشمول األدلكوذل}  ال تتحملةمشق أو حرج أو و حدوث مرض، بلأ{: ومنه يظهر وجه قوله

ره، كن وجه لذك من احلرج، مل ية الزائدة املرتب: اليت ال تتحملةان مراده باملشقكن إ له، مثالسابقة 

استعمل املاء يف تطهريه لزم عليه نزع املاء من  إذا  أنهماك،  حرجاًىاليت ال تسميراد ا املشقة  أن نكميو

  . عليه، فتأملةان فيه مشقكالبئر ألجل شربه، و

نه إان موهوما، فك إذا  حىتفي احتمال يوجب اخلوفك، بل وال الظن، بل يكوال يعترب العلم بذل{

ان املطلب عظيما فيتيمم كذا إ {ةواحد يف عشركبل الوهم الضعيف } قد حيصل اخلوف مع الوهم

ما ك للتيمم، واخلوف صادق مع الوهم، التعزير بالنفس يف الروايات معياراً و جلعل اخلوفكوذل} حينئٍذ

ن كذا خاف من الرمد مثال، مل يإون املطلب عظيما، فكن يأيشترط ب اخلوف الن إ مث. هو واضح

  .العطش وحنوه إىل ة بالنسبكذلك فهو خوف يربر التيمم، وكلاملطلب عظيما، ومع ذ

عليه ( قوله و،"خاف عطشا: ")عليه السالم( نه داخل يف قولهإف} دوابه على خاف إذا كذلك{

  وبه، ك لرةون الدابكال فرق بني  أنه :، ومنه يعلمشهور وهذا هو امل،"فيخاف قلته: ")السالم



١٢٥

   ، واملرتد الفطري، كاحلريب، وأما اخلوف على غري احملترم،تبطة به وإن مل تكن مر،أو على نفس حمترمة

  

ليهما كل أو الغنم،كل كلأل أو اخليل،كوب ك للرةانت الدابكا له، وسواء كن ملكن مل تإو معه، وأ

ول، واالنتفاع بلحمه كالثور للحرث مثال، واحتمال وجوب ذحبه للحيوان املأكلغريمها  أو البعري،ك

. سرافإليه إعدم االحتياج  صورة ذبح احليوان يف ألن جيوز، ال وجه له،  الذي ال عطشاً من موتهحذراً

ذ ال مسوغ إلهم، وجب الوضوء والغسل، كيذحبه ملأ أن الالزمكان ن أله، بكأ إىل احتاج إذا نعم

  .املائيةللتيمم، واستحباب سقيه املاء عند الذبح ال يقاوم وجوب 

، من ة السابقة لألدلك وال خالف، وذلإشكالبال }  بهةن مرتبطكتن مل إ، وةنفس حمترم على وأ{

  .  ال وجه لهك يف ذلك املستمسإشكال، والصحيح، واملوثق، فةاألمهي

 والعهد، والظاهر لزوم حفظ ةون ألجل الذمك، وقد يسالمون ألجل اإلكاالحترام، قد ين إ مث

 ىالشارع ال يرض أن ،ةلواضحات عند املتشرع، بل لعل من اةورك املذةالذمي واملعاهد، والتيمم لألدل

ن يف موت احملترم غري كمل ين إ لهك اليت هلا بدل، هذا املائيةطهارة ، ألجل مثل البقتل احملترم عطشاً

  .املائيةطهارة قاض بعدم ال أيضاً ال فدليل احلرجإ عليه، واملسلم حرجاً

   احلريب واملرتد الفطري،كغري احملترم،  على ما اخلوفأو{



١٢٦

   ،غ التيمم فال يسو،ومن وجب قتله يف الشرع

  

فال ةل وسيلكاحلريب الواجب قتله ب إىل ةبالنسب أما }غ التيممومن وجب قتله يف الشرع، فال يسو ،

املاء يف  إىل مل حيتج إذا  حىت مينع عن جواز حفظه،ةل وسيلكذ وجوب قتله بإره املنت، ك فيما ذإشكال

  :قسامأ ةثالث على غريه فهو أما ، عليهالتطهري واجباًان ك إذا يف مباكطهارته، ف

م إطفاهلم، فأهل احلرب وأنساء ك ة امللجأة لدي الضرورالّإاحلريب العادي، الذي حيرم قتله : األول

  .جيوز قتلهم  الكار غري حمترمني، ومع ذلفك

  .الرجل احلريب العادي الذي جيوز قتله: الثاين

، والظاهر يف األول والثالث، وجوب التيمم وعدم قصاصاً أو قتله حداًم يف الشرع بكمن حي: الثالث

 على ، يدلةالتيمم يف باب الداب على ، فما دلّةحال هؤالء ال يقل عن حال الداب ألن جواز الوضوء،

ي اإلالتيمم هنا، ويؤي عليه ( مننيؤمري املأفار احملاربني، ومنح اإلمام ك عن قطع املاء عن السالمده

عليه ( وا لقتاله، وقولهؤلذين جالاملاء ) مالعليه الس( ، وسقي اإلمام احلسنية املاء ألصحاب معاوي)المالس

  نأ ويضاف يف الثالث ،ك ذلأشبه، وما )١(»جرأ ىبد حركل كعلى «: )السالم

                                                

  .٣ ح الفصل السادس٩٥ ص١ ج:عوايل اللئايل) ١(



١٢٧

يهم، يف غري سائر املسلمني، له ما هلم، وعليه ما علكيرفع عنه االحترام، بل هو  قصاصا، ال أو جواز قتله حدا،

ان من لوازم احلد، واملرتد كال ما إ، كهانته وغيبته وجرحه وته وغري ذلإه وؤيذاإ ولذا مل جيز ،املرتد الذي مل يتب

  .التائب حاله حال سائر من جيب اجلراء احلد عليه

  

حترامه زيل من اأالذي  أن من ومن زوال احترامه باالرتداد،: حتماالنإما املرتد غري التائب، ففيه أ

 فإن ي احلريب العادي،أذا الثاين كو. التأمل والتتبع إىل ةحباجاملسألة ، وكثر من ذلكأهو مبقدار قتله ال 

، وقول اإلمام يف )عليه السالم(  واحلسني)عليه السالم(  عن قطع املاء عليهم، وسقي عليسالمي اإل

ون املوت عطشا ك، و)١( يف اخللقك لنظري أو  يف الدينكخ لأ أما فإم صنفان :االشتر إىل عهده

بل  املائية مزاحم لوجوب عدم احترامه ال أن ماك يؤيد التيمم، كل ذلك خبالف القتل، ةخالف املرو

  . واهللا سبحانه العامل،يؤيد التطهري باملاء

ه حمذور آخر، ئسقاإن يف عدم ك ومل ي،صاحب املاء على  حرجان موته عطشاًكمل ي إذا لهكهذا 

  ، سالماإل على ة شنعكن يف ذلك ومل ي املسلمني عطشاًىسرأابله باملثل، فيميتوا أن يقك

                                                

  .٥٣ رقم ة رسال٤٢٦ ص:ةج البالغ) ١(



١٢٨

 وإن كان ، كالكلب العقور واخلرتير والذئب وحنوها ال يوجبه،غري احملترم الذي ال جيب قتله بل جيوز أن كما

   ،الظاهر جوازه

  

  .إشكالال لزم التيمم، بال إواملسلمني، و

واخلرتير {ش مطلقا ابل اهلر} لب العقوركالكجيب قتله، بل جيوز  الغري احملترم الذي  أن ماك{

  .جيب التيمم حىت لعدم وجوب حفظها} ال يوجبه {ةمن احليوانات غري احملترم} والذئب وحنوها

 للتأمل هأنك، و يف الوضوء وقتل احليوان عطشاًشكال اإلىركفعن الذ} ان الظاهر جوازهكن إو{

ذ يتزاحم فيها دليل إ، إشكالحمل سألة  من القتل، واملىخرأنواع أجاز قتله بن إيف جواز قتله بالعطش، و

 ةامرأ أن وما روي. »جرأ ةبد رطبكل كيف «: )عليه السالم( ، مع قولهةالقدر صورة يف املائية طهارةال

  .)٢(لب ألا سقتهك يف ة دخلت اجلنةن مومسأ و،)١(ةدخلت النار يف هر

الشارع  أن  مما يفهم منهكاهللا سبحانه ممن قتله، وغري ذل إىل يكيشتان كالعصفور  أن وما ورد من

   إىل ةحباجسألة ، وامل بقتلها عطشاًىال يرض أنه الإباح قتل هذه األقسام من احليوانات، أن إو

                                                

  .٢٤ ح٦٥ ص٦٢ ج:البحار) ١(

  .٢٤ ح٦٥ ص٦٢ ج:البحار) ٢(



١٢٩

 ،الغري ممن جيب حفظه أو  كخوف تلف النفس، جيب حفظه املاء وعدم استعماله،ففي بعض صور خوف العطش

 وإن ، وال جيب مثل تلف النفس احملترمة اليت ال جيب حفظها، ويف بعضها جيوز حفظه،مرض وحنوهوكخوف حدوث 

   ،كان ال جيوز قتلها أيضا

  

، ةل وسيلكان الواجب قتل احليوان بكال جيوز التيمم فيما  أنه ان الظاهركن إالتأمل والتتبع، و

ان احليوان حمترما، ك إذا نه الجيوز الوضوءأان يؤذي الناس، وكال بالعطش وإن قتله كمي العقور الذي الك

، ةحفظ الداب على ه، وحنومها، ملا سبق من الدليلكتايب املؤمن عنده، والذئب الذي هو ملكخرتير الك

 واالحتياط يف بعض املوارد دائر ،ما عثرت عليهاعلى لهمام كبأغلب شقوقها غري منقحه يف سألة وامل

  موت احليوان عطشاان حرجاًك إذا  أنهرناه يف الفرع السابق منك ما ذبني حمذورين، ويأيت يف املقام

  . إشكالصاحب املاء جاز التيمم بال على 

ففي بعض صور خوف العطش جيب {الم املصنف كومما تقدم يظهر موضع الوفاق واخلالف يف 

دوث خوف حكالغري ممن جيب حفظه، و{نفس } وأخوف تلف النفس ك وعدم استعماله ءحفظه املا

  .، ال يف املرض القليل الذي جيب حتملهثرياًك ان ضرراًك، بأن ان دفعه واجباًكمما } حنوه ومرض

جيوز  ان الكن إجيب حفظها، و  اليت الةويف بعضها جيوز حفظه، وال جيب مثل تلف النفس احملترم{

  ان القتل كن إو} يضاًأقتلها 



١٣٠

 ففي الصورة ، كما يف النفوس اليت جيب إتالفها،الغسل أو  بل جيب استعماله يف الوضوء،ويف بعضها حيرم حفظه

 أو  جيب وال جيوز الوضوء: ويف األوىل،الغسل أيضاً أو  جيوز وجيوز الوضوء:الثانية   ويف، ال جيوز التيمم:الثالثة

  . الغسل

  

ا مكالغسل،  أو ويف بعضها حيرم حفظه، بل جيب استعماله يف الوضوء{. ميوت حىت مبنعه عن املاء

  .حيوانا أو انكنسانا إ} تالفهاإيف النفوس اليت جيب 

 أو نسان اإلك ذلهسقاءإتلف املاء، بأ أن تيمم بعد إذا الإ} جيوز التيمم ال: ةالثالثصورة ففي ال{

  .احليوان، حيث يتحقق موضوع عدم الوجدان

 أو جيوز الوضوء والجيب، : ويف األوىل {ختيرياً} يضاأالغسل  أو جيوز، وجيوز الوضوء: ة الثانييفو{

 أو سرافا،إان تلفه بعدم املاء ك إذا نسان احملترم، فيماالشجر احملترم، حاله حال اإل أن  مث الظاهر،}الغسل

مل  إذا املاء، ألنه إىل ذا اجلوامد اليت حتتاجكصاحب املاء، بل و على حرجاً أو ،كاملال على ان ضرراًك

سراف مانع شرعي اإل فإن حرجا، أو ،ضرراً أو سرافا،إان ك إذا نات وحنوها،كاملاكتسق تفطر وخترب، 

  . فمثله ليس بواجد للماء،املانع العقليكعن استعمال املاء، واملانع الشرعي 



١٣١

ال يكفي يف عدم  ،شربه إىل ماء جنس بقدر حاجته و،كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته إذا ):٢٢ـ سألة م(

    فيجب التيمم، كالعدم،حيرم شربهنه إ  حيث،النجسوجود املاء  ألن ،التيمم إىل االنتقال

  

اآلن } شربه إىل في لطهارته، وماء جنس بقدر حاجتهكان معه ماء طاهر يكذا إ{): ٢٢ـ مسألة (

نه إ ألن وجود املاء النجس، حيث{ليه إبل ينتقل } التيمم إىل يف عدم االنتقال{املاء الطاهر } فيكي ال{

قطع األصحاب، وعللوا  إىل ك نسبه يف املدار،وشرب املاء الطاهر} تيممالعدم، فيجب الكحيرم شربه، 

حدمها ال ألما دار األمر بني واجبني، كله بدل، وشرب املاء النجس ال بدل له، و املائية طهارةن الأ بكذل

  أوون البدل عرضياًكي أن بدل له واآلخر له بدل، قدم ما ال بدل له يف باب التزاحم، من غري فرق بني

  .طولياً

يقدم  أن الالزم فإن ،ة النجاسليزي أن يصلّي وبني أن ول الوقت بنيأمره يف أدار  إذا ماك: فاألول

عن املسجد فهو النجاسة  ةزالإ أما ،يف وسط الوقتصالة ول الوقت بدل هو الأيف صالة ذ للإ، ةزالاإل

  .صالة ويؤخر الةزالواجب فوري، فال بدل له، ولذا يقدم اإل

 الترابية طهارة وبني شرب الطاهر وال،صالةلل املائية طهارةدار بني شرب النجس وال إذا ماك :والثاين

  نإ، فصالةلل



١٣٢

  .شرب النجس فال بدل له أما ، وهو التيمم،دلله باملائية  ألن الالزم شرب الطاهر،

جلمع بني ن اك ألنه ميك، وذلةفراد العرضي وهو األ، يف القسم األولة تامةورك املذةليكال: أقول

يف وسط الوقت، صالة يأيت بال أن نكول الوقت، فالعبد يتمأصالة  مل يلزم بالاملوىل فإن ،مري املوىلأ

 ةزالخر اإلأ إذا ، خبالف مايضاًَأ ةاملك ةطاعإول علمه ا، وهو أ يف ةزالن يأيت باإلأ، وةاملك ةطاعإوهو 

 ىمرين هو مقتضأيأت به، ومن الواضح تنفيذ ان فورياً ومل كامال، ألنه ك ةزالاإل أمر نه مل يطبقإف

  .متثال واالةطاعوجوب اإل

اشف نوعي كن ثبوت البدل الطويل لواجب، أ بةورك املذةليكفقد استدلوا لل: ما يف القسم الثاينأ

 ،، فيصري من قبيل تزاحم الواجب املشروط مع الواجب املطلق شرعاًة بالقدراًون وجوبه مشروطكعن 

  .سك عن املشروط، دون الع مولوياًونه شاغالًك املطلق، لةاملشروط لصالحيى  علفيقدم املطلق

أن  إىل جعل البدل للواجب ال جيعله من قبيل املشروط، مضافاً فإن ،ةورك املذةليك الةوفيه عدم متامي

 الإعلمت، ون إ األمهية ظةاملشروط الذي هو من هذا القبيل، بل الالزم مالح على ل مطلق ليس مقدماًك

 يتضح مبالحظه عامل الثبوت، وعامل ك دليل الواجبني، وذلإطالق عدم التعيني بعد ةصالفالتخيري، أل

  ر،ك السيبيع العبد صباحاً أن وجب املوىلأذا إف: عامل الثبوت أما .ثباتاإل



١٣٣

يبيع  أن جب عليهأو، وة، وربح النبات مخسةر عشركالسوربح ر النبات، كالس على ن مل يقدرإو

 ةاجلمع بينهما، من جه على ذا تعارض بيعه الصباحي وبيعه العصري، ألنه ال يقدرإشاي، ف العصراً

ان ربح الشاي واحدا، ك إذا نه قد يقدم البيع الصباحيإغريمها، ف أو  لهةمنع الدول أو ضعف يف نفسه

ح ان ربح الصبك إذا ماكحد عشر، وقد يتساويان، أان ربح الشاي ك إذا وقد يقدم البيع العصري

  .والعصر مبقدار واحد

 فراد بتقدمي احلجدار األمر بني حج التمتع لآلفاقي الذي له بدل وهو اإل إذا فألنه: ما عامل االثباتأو

اب حمظور كبني االستظالل احملرم الذي ليس له بدل، فالالزم تقدمي التمتع، وارت و،ةالعمرعلى 

  .االستظالل

الالزم مالحظه :  مطلقاً، بليوجب التقدمي ملا ليس بدالً م ال، الأون الواجب له بدل ك أن واحلاصل

  .ن مل يعلم ختريإله البدل، و م غري ماأله البدل،  ان ماك سواء ،م األهمعلم قد فإن ،ةاألمهي

التيمم سهل  إىل االنتقال أن ةاملستفاد من األدل ألن ما يف مفروض املنت، فال يبعد تقدمي الشرب،أ

، ل حراماًكون املأكنه يوجب إيضا، خبالف شرب النجس فأا فهمه األصحاب مك ، لدي الشارعةاملؤن

  . يف األخبارةوقد رتبت عليه آثار سيئ

  كان أما إذا ،دوران األمر بني ما ذكر حاالًان ك إذا لهكهذا 



١٣٤

   جيب عليه ، ال على نفسه، نعم لو كان اخلوف على دابته،وحفظ املاء الطاهر لشربه

  

يتوضأ بالطاهر، ويشرب النجس مستقبال،  أن مره بنيأن دار أ، بر استقباالًك ذدوران األمر بني ما

  .عطش إذا يتيمم حاال ويشرب الطاهر أن حيث يعطش بعد ساعات، وبني

 إذا حاله مثل ما أن }وحفظ املاء الطاهر لشربه{فيجب التيمم : الم املصنف حيث قالكفظاهر 

 ةقدر ألن ل فيه بعض الشراح،كشأن ك، لك املعترب واملداري عنكدار بني األمرين حاال، وهذا هو احمل

صيام  على قدر إذا امل، فهو مثل ماكليف الك بالتتيان اآلن بال حمذور توجب عليه اإلةطاعاإل على العبد

، فال وجه ةليف فيه متوفركذ شرائط التإيصوم اليوم األول،  أن الالزم عليه فإن الثاين، أو اليوم األول

 للصوم عن كصوم اليوم الثاين فهو تار على ذا صام مل يقدرإ لليوم الثاين، فةم، وحفظ القدرلعدم الصيا

 يف ان معذوراًك كعطش بعد ذل إذا  بال مزاحم، مثيالتوض على نه اآلن قادرإ املقام، فكذلكعذر، و

علم  إذا  أنهماك الالحق، وليس املقام منه، ةمهيأعلم  إذا  فيماةنعم يلزم حفظ القدر. شرب املاء النجس

، أتىرام زيد الذي كإ يريد املوىل أن علم العبد إذا ماك ختري، من اخلارج استواء األمرين عند املوىل

نه إ، فحدمها، وعلم تساوي األمر عند املوىلأ اةضياف على الإ، ومل يقدر ةرام عمرو الذي يأيت بالضيافكإو

  .يهما شاءأرام كإيتخري يف 

  نفسه، جيب عليه  على دابته، ال  علىان اخلوفكنعم لو {



١٣٥

 فإنه ال دليل ،خاف على طفل من العطش إذا  بل وكذا، وصرف املاء النجس يف حفظ دابته،الغسل أو الوضوء

   ، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فاألمر أسهل،على حرمة إشرابه املاء املتنجس

  

 النجس ليس حراما، فال ةب الدابشر ألن } النجس يف حفظ دابتهءالغسل، وصرف املا أو الوضوء،

ونه مزجيا كياه، لإه ؤسقاإ ان حمرماًك أو  بدابته،ه النجس ضاراًؤان ماك إذا  أما.يدور األمر بني حمذورين

  .لتيمم وحفظ املاء الطاهر لدابتهالم السابق منطبق هنا، وهو وجوب اكلباخلمر، فا

وء والغسل، وحفظ املاء النجس الالزم الوض فإن }طفل من العطش على خاف إذا ذاكبل و{

اخلمر، كحمرمة  بعني الذي ليس بضار، وال مزجياً} شرابه املاء املتنجسإ ةحرم على نه ال دليلإف{للطفل 

ن أب} ما لو فرض شرب الطفل بنفسهأو{.  فراجعهاز، وقد تقدم هذا املبحث سابقاًوواألصل يقتضي اجل

لزوم منع  على ذ ال دليلإ} فاألمر أسهل{لطفل املاء النجس دار األمر بني التيمم، وبني الوضوء وشرب ا

س يرمات للف، بل بعض احملكمن غري امل حىت الشارع يريده أن ل حرام يف نفسه مل يعلمكأالطفل عن 

 له، )عليهم السالم( ةوالد األئمأما يف لبس الذهب، فقد ورد لبس بعض ك يف حق الطفل، حراماً

ضرر جيب منع غري البالغ عنه، غري تام،  أو ةل ما فيه مفسدك و،ةه مفسدل حرام ضار وفيكن أوالقول ب

  ، بل ةل حرام يف نفسه املفسدك أن  علىذ ال دليلإ



١٣٦

 خاف على رفيقه إذا :يقال أن  بل ميكن، وحيفظ املاء النجس ليشربه الطفل،فيستعمل املاء الطاهر يف الوضوء مثال

   ، فإنه ال دليل على وجوب رفع اضطرار الغري من شرب النجس،شربه وإبقاء املاء النجس ليجيوز التوضأيضاً 

  

  .الطفل على تلزم الواجبات، ولذا ال إىل ذا بالنسبهكلف له، وكاب املك يف ارتةلعل املفسد

 أو ،ان ضاراًك إذا الّإ} ، وحيفظ املاء النجس ليشربه الطفلفيستعمل املاء الطاهر يف الوضوء مثالً{

 عليه  املوىلكسقاء اخلمر، بل وال ترإضرار الغري، وال إذ ال جيوز إاخلمر، ك أيضاً الطفلى  عل باحملرممزجياً

 والطفل ةدابالسقاء إ ةحرم على ، وقد دلّ الدليل)١(ال ضرر وال ضرارنه إيستعمل اخلمر، ف أو يتضرر

  .سقاءنوع من اإل أيضاً يشرا حىت  اخلمركاخلمر، وتر

 نه ال دليلإبقاء املاء النجس لشربه، فإجيوز التوضي و أيضاً رفيقه على خاف إذا :يقال أن نكبل مي{

  املاء ليشرب هو واضح،كسقاء وتروالفرق بني اإل} وجوب رفع اضطرار الغري من شرب النجسعلى 

نه إفصلي نسان املإس جنّ إذا ماكيشرب هو، فهما  حىت كاحلرام، خبالف التر إىل سقاء تسبيباإلفإن 

  تنجس،  أنه صلينسان للمنفسه ومل يقل اإلصلي جنس امل إذا ماحرام، خبالف 

                                                

  . باب الضرار٢٩٢ ص٥ ج:الكايف) ١(



١٣٧

لو باشر  أنه  كما، ال جيوز إعطاؤه املاء النجس ليشرب مع وجود املاء الطاهرنعم لو كان رفيقه عطشانا فعالً

.الشرب بنفسه ال جيب منعه

  

 على ، بناًءتقباالًاس أو رناه بني عطش الصديق حاالًك الفارق الذي ذكال فرق يف ذل أنه والظاهر

  .خمتار املصنف من عدم الفرق بني احلال واالستقبال

عطاؤه املاء النجس ليشرب مع وجود املاء إجيوز   ال فعالًان رفيقه عطشاناًكنعم لو {: فقوله

  .حيث مل يفرق بني احلال واالستقبال ،سألةول املأما يظهر من مبناه، ال يف  على غري تام} الطاهر

ما اخترناه من الفرق بني الشرب احلايل، فيقدم التيمم، والشرب االستقبايل فيقدم لى  عنعم هو تام

 ، اآلنه صديقةم من ناحيكن صاحب املاء متعلق احلكذ لو عطش رفيقه يف املستقبل، مل يإالوضوء، 

  .فدليل الوضوء ال مزاحم له

 ةاء الطاهر، لعدم مزامحفيتوضأ بامل} جيب منعه ال{يف احلال } لو باشر الشرب بنفسه أنه ماك{

  .شيء لدليل الوضوء

عطش صديقه، فصديقه  إىل ة اآلن، وقد يعطش يف املستقبل، وبالنسبون عطشاناًكقد ي أنه واحلاصل

ال التقديرين قد يشرب هو بنفسه املاء النجس، كوعلى ، وقد يعطش يف املستقبل، ون اآلن عطشاناًكقد ي

يشربه، يقدم التيمم،  أنه  نفسه اآلن، وعطش صديقه اآلن مععطش صورة يف و،وقد يشربه صاحب املاء

  ويف سائر 



١٣٨

  الغسل واجب أهم أو عارض استعمال املاء يف الوضوء إذا :السادس

  

 اليت توجب تغيري ةن بعض املالبسات اخلارجيعله مع قطع النظر كالصور يقدم الوضوء، هذا 

وجب شربه النجس يف املستقبل ابتالءه أأو  ،اخلمر مثال بمزجياً أو ان املاء النجس ضاراًك إذا ماكم، كاحل

، وقد تقدم ةال لزم مالحظه األمهيإ، وكغري ذل إىل  يف لباسه وبدنه ألجل طوافه وصالتهةاخلبيثالنجاسة ب

  . فراجع،له نفع يف املقام لدهن املتنجس وغريها، ماابيع مسألة ام النجاسات يف كحأيف 

} همأالغسل الواجب  أو ذا عارض استعمال املاء يف الوضوءإ{ما  :من مسوغات التيمم} السادس{

تها يلكفة روها لألمهيكاملوازين اليت ذ أما نص خاص، أو ، أو إمجاع،ةن تعرف من ضرورأ البد وةواألمهي

 ةمهيأان يف طول اآلخر حبسب الزمان، وك ما ة ما ال بدل له مما له بدل، وامهيةمهيأروا ك ذ، مثالًةخمدوش

 رمبا إذل نظر، ك، ويف الكغري ذل إىل ،ىقوأه ك ما مالةمهيأحرام، و على  وحرامني،واجب على واجبني

  .ما سبق يف بعض املسوغاتك ،هم مما ليس له بدل أله بدل ون ماكي

 يغرق ة، وبعد حلظغرق عبد املوىل إذا ماك له، ة مما جيب حفظ القدر،همأ ون املتأخر زماناًكورمبا ي

، برياًك ب ابنه حباً حياملوىل أن نقاذ االبن، وهو يعلمإن من ك العبد مل يتمةاجنقدرته يف ابنه مما لو صرف 

  دار  إذا ماكهم من الواجبني،  أون الواجب الواحدكورمبا ي



١٣٩

اخلبث ففي  أو  من رفع احلدث، بقدر أحد األمرين ومل يكن عنده من املاء إالّ،ثوبه جنسا أو كان بدنه إذا كما 

  جيبهذه الصورة 

  

رناه من العلم كما ذ إىل نه راجعإ فكما املالأ جواب سالمني، وكتر أو ،صالة الكاألمر بني تر

ن التخيري، اكال إ لزم مراعاا، ويةعلم األمه فإن ،انكيف كو.  أو إمجاعنص أو ة بضرورةمهيباأل

  .ال الدليلنيك يف طالقللتزاحم بني األمرين بعد وجود اإل

ن دار األمر بني أه واجبا، بكتر أو ان فعله واجبا،كعم مما أ" الواجب األهمب"مراد املصنف ن  إمث

 إىل ا ينظرونواغتسلت يف النهر عرف الشبان من صوت اغتساهلا فجاؤ إذا  واحلرام، مثالًةالترابي

  .جسدها إىل  والنظراملائيةجسدها، وبني  إىل  وعدم نظر همةبياردائر بني التاألمر  فإن جسدها،

علم  إذا  فيماك، وذلة والترابياملائيةان تساوي األمرين، فيتخري بني كمإعلم مما تقدم نه إ مث

ترجيح  على ذ ال دليلإ، حاف للترجيكغري  أنه  فالظاهراألمهيةاحتمال  أما ،األمهيةمل يعلم  أو التساوي،

 على ذ ال دليلإحمل نظر، تخيري فيقدم التعيني المن باب دوران األمر بني التعيني و بأنه االحتمال، والقول

  .رناه يف األصولكما ذك ، بعدم التعينية قاضيةتقدمي حمتمل التعيني، بل الرباء

 أو مرين من رفع احلدثأحد األال بقدر إن عنده من املاء ك، ومل يثوبه جنساً أو ان بدنهك إذا ماك{

 إىل حدمها،أ بقدر شراء املاء بقدر الّإن له من املال كمل ي أو حدمها،أ بني كخريه املال إذا ذاكو} اخلبث

  جيب صورة ففي هذه ال {ة من األمثلكغري ذل



١٤٠

منصوص يف بعض  أنه الوضوء له بدل وهو التيمم، خبالف رفع اخلبث، مع ألن ،استعماله يف رفع اخلبث ويتيمم

  صوره، 

  

، ةرك، والتذىنتها عن املعترب، واملإمجاع وال خالف، بل إشكالبال } استعماله يف رفع اخلبث ويتيمم

 كما صرح بذلكالتقدمي،  على ن دليل واضحك مل يكرشاد، واملستند، ولو ال ذل، وحاشيه اإلةوالذخري

 ةال دالل} ألن الوضوء له بدل وهو التيمم، خبالف رفع اخلبث{: ره املصنف بقولهكما ذ فإن .األخري

  .ةورك املذةليك للةستقامما عرفت من عدم اإلكفيه، 

 ،ةيب عبيدأخرب  إىل كفنظره يف ذل} منصوص يف بعض صوره أنه مع{: ه الثاين بقولهما استداللأ

 الطهر وهي يف السفر، وليس معها من املاء ما ى احلائض ترةعن املرأ: )عليه السالم( سألت الصادق

ان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله مث تيمم كذا إ«: ، قالصالةسلها، وقد حضرت الفيها لغكي

  .)١(»صلّيوت

 على الوضوء، دليل على  اخلبث باملاء الذي معهاةزالإ )عليه السالم( مامتقدمي اإل أن :ةوجه الدالل

  :ن يرد عليهكاحلدث، لة زالإ على  اخلبثةزالإتقدمي 

  .ما معها للوضوءكفاية  على ال دليل أنه :والأ

                                                

  .٣ حها من املاءي باب غسل احلائض وما جيز٨٢ ص٣ ج:الكايف) ١(



١٤١

  ماء حال التيمم، ، مث يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للوالًأيرفع اخلبث  أن واألوىل

  

 ةظاهر األدل أن تيممه، بل قد عرفت أو وجوب الوضوء مع غسل احليض على ال دليل أنه :ثانياً

  .الغسل عن الوضوءكفاية 

ن كلو مل مي أنه  حىتحدمها اآلخر،أمل كتأثري الوضوء بدون الغسل، فلعلهما ي على ال دليل: ثالثاً

  .حدمها مل ينفع اآلخرأ

 ةي جناسأما هو املشهور بني الفقهاء، فال يقاس عليه ك، ة خاصةمهيأحليض له لعلّ دم ا: رابعاً

 ألن حمتمل االستناد، بأنه ور خيدش فيهكاالتفاق املذن إ ان من قبيل املتنجس، مثك إذا ، خصوصاًىخرأ

  .، وغريمهاىما يظهر ملن راجع املعترب، واملنتهك وحنوه؛ ةدليب علّلوه بدليل المجاعاملدعني لإل

ذا لسبب استئناس، ولعله  أو اًون تأييدكي أن حوط، لبعض ما تقدم ما يصلحأ أنه  يفكعم ال شن

 فقداً}  للماء حال التيممونه فاقداًك، مث يتيمم، ليتحقق والًأيرفع اخلبث  أن وىلاألو{: قال املنصف

  .ى املدعمجاع اإلىمقتض أنه الفقد الشرعي الذي عرفت إىل ةضاف، باإلعقلياً

الترجيح، فال  على  املشهور يف تعيني التيمم، نقول بالتخيري، لعدم دليلةن لو مل نقل مبقالكهذا ول

  . اخلبثةزالإ أو يقدم التيمم أن فرق بني



١٤٢

  وأبالوضوء  أمر مور بالتيمم، والألنه مأبطل، اغتسل حينئذ  أو واذا توضأ

  

ما عن جامع ك} بطل{خلبث  األمر دائر بني رفع احلدث ورفع ا،}اغتسل حينئذ أو ذا توضأإو{

 ةوا مشروطك بعد املائيةب أمر  ألنه الكاملقاصد، وجممع الربهان، واجلواهر، واملستند، وغريهم، وذل

 كذ املالإ، كفال مالال أمر ذ إبصرف املاء يف شيء آخر، و أمر ذ الشارعإ ،ن لهكمي ن، وهذا الكبالتم

  .دان يف املقامالمها مفقوك و،بدليل آخر أو شف باألمركمنا ينإ

 مع ك ينفي املالة الشرعيةدربالقليف ك فألن اشتراط التكما عدم املالأما عدم األمر فواضح، وأ

انتفت  إذا ك املالىمنا يبقإ، وة شرعيةمل يقدر عليه قدر إذا يسالم يف احلج اإلكما ال مالكعدمها، 

  . بالتزاحمة العقليةالقدر

ن صغريات مألن املقام (:  قائالًك، وتبعهما املستمسةوي الصح واملوجز احلاةي عن النهايكهذا واحمل

في ك الوضوء يةصحأن  إىل مضافاً... حنو الترتب على ن االلتزام فيه باألمر بالوضوءكالضد، فيممسألة 

 الوضوء غري مشروط بالوجدان، كمال أن ، وقد عرفت به عقالًن مأموراًكن مل يإه وكفيها وجود مال

  .انتهى، )١()وال بغريه

   أو بالوضوء أمر ألنه مأمور بالتيمم، وال{: ن الظاهر األولكل

                                                

  .٣٥٢ ص٤ ج:املستمسك) ١(



١٤٣

األمر يدور بني الصالة مع جناسة  ألن صرفه يف رفع احلدث،يتعني  أيضاً نعم لو مل يكن عنده ما يتيمم بهالغسل،  

  هم، أفمراعاة رفع احلدث مع احلدث وفقد الطهورين،  أو الثوب أو البدن

  

 بعد ك حنو الترتب، ملا عرفت من عدم العلم بوجود املالىعل ما هو واضح، والكال مطلقا } الغسل

دار األمر بني احلج املشروط  إذا سقوط شرط الواجب املشروط بوجود الواجب املطلق، فحاله مثل ما

الواجب املطلق حيث  فإن ،ةالزاد والراحل إىل طلب العلم احملتاجك، وبني واجب مطلق، ةبالزاد والراحل

  .كوال مال أمر نفي الشرط، يسقط الواجب املشروط، فالي

شف ك، وةركي عن التذك، وهو التفصيل احملةسقوط القول الثالث يف املسأليظهر رنا كومما ذ

جزاء، وعدم احتمال وجود املزيل يف الوقت فعدم اإلفااللتباس، بني احتمال وجود املزيل يف الوقت 

  .ون فارقاك وجهه ما ال ين قيل يفإجزاء، ووجهه غري ظاهر، واإل

 أو ، وهو حمدث باألصغرة خشبيةما لو حبس يف غرفك} يضاأن عنده ما يتيمم به كنعم لو مل ي{

 بدل ألحد ألنه ال} يتعني صرفه يف رفع احلدث{اخلبث فقط  أو  احلدثةزالإرب، وعنده املاء بقدر كاأل

و مع احلدث أ{اغتسل  أو توضأ إذا }لثوبا أو  البدنةمع جناسصالة ألن األمر يدور بني ال{األمرين 

 يف هذا ة الواردةملا يستفاد من األدل} همأ رفع احلدث ةفمراعا{بدنه  أو غسل ثوبه إذا }وفقد الطهورين

  ن أفما خياف م«: )عليه السالم( قولهكالباب، 



١٤٤

  . بطالن صالة فاقد الطهورين فال ينفعه رفع اخلبث حينئذقوىاأل أن مع

  

يضا، أ ةذهان املتشرعأوز يف ك وهذا هو املر،)١(»تأخذه األرض خسفاً أن  وضوءغريعلى صلي ي

ما هو ك} ىاألقو أن مع{. ما مل نستبعده يف موضعهك ،فاقد الطهورينصالة  ةقلنا بصحن  إهذا

 أمر وحيث ال ينفع رفع اخلبث فال} فاقد الطهورين فال ينفعه رفع اخلبث حينئذصالة بطالن {املشهور 

  .بال مزاحمصالة والطهارة  األمر بالىبرفع اخلبث، يبق أمر ث البه، وحي

                                                

  .٣٨ ح وفضلهاة يف اجلماع٥٦ الباب ٢٥١ ص١ ج:الفقيه) ١(



١٤٥

 م حبيث لو تيم،ثوبه أو من بدنه  سل بعض مواضع النجسغَ أو كان معه ما يكفيه لوضوئه إذا ):٢٣ـ مسألة (

   ،اين بل ال يبعد تقدمي الث،إشكال ففي تقدمي رفع اخلبث حينئذ على رفع احلدث ،يلزم الصالة مع النجاسةأيضاً 

  

ثوبه،  أو دنهبسل بعض مواضع النجس من غَ أو فيه لوضوئهكان معه ما يكذا إ{): ٢٣ـ مسألة (

ففي تقدمي رفع  {النجاسةل كفي لرفع كاملاء ال ي ألن }النجاسةمع صالة يلزم ال أيضاً حبيث لو تيمم

بل ال يبعد  {نجاسةالبالتيمم ومع ي صلّي أنه نتيجه األمر ألن }إشكالرفع احلدث  على اخلبث حينئذ

 قدم ث اخلبةلو تزاحم احلدث وزياد أنه  علىمع اخلبث، ال دليلطهارة بال ىصلألنه قد } تقدمي الثاين

يضا، فال يبعد أتقدمي رفع احلدث  على ن حيث ال دليلكرفع احلدث، هذا ول على  اخلبثةرفع زياد

ن اجلمع بينهما، كمي ارفع اخلبث، وال: قولارفع احلدث، واآلخر ي: حدمها يقولأهنا دليلني  فإن التخيري،

 على  وال دليل، بعض اخلبثةزالإ أو ل احلدث،ك ةزالإل اخلبث، فيدور األمر بني ك ةزالإن كما ال ميك

ان ك إذا ماك بعض خبث واحد، ةزالإن من كيتم أن ، فاملرجع التخيري، وال فرق يفكذا أو تقدمي هذا

ان يف ك إذا ماكحد اخلبثني يف ثوبه، أ ةزالإن من كيتم أو  بعضها،ةن ازالكمأيف ثوبه مواضع من الدم و

  .حدمهاإ ةزالإن من كثوبه مين ودم، ومت

  مع اخلبث ال يفرق فيها اخلبث صالة ن الأب: قيل إذا نعم



١٤٦

  أوتطهري البدن أو ، املاء ما يكفي ألحد األمور من الوضوءمن معه   وكان،نعم لو كان بدنه وثوبه كالمها جنساً

 وال خيلو ما ، على اختالف القولنيعرياناً أو  والصالة مع جناسة الثوب، والتيمم، رمبا يقال بتقدمي تطهري البدن،الثوب

  . ذكره من وجه

  

ال رفعه، ال يؤثر كذ رفع بعض اخلبث إان الالزم الوضوء، كانواع،  أو ثري، ونوع واحدكالقليل وال

 من ةن من رفع مرتبكمت إذا  ومنه يعرف وجه االحتياط فيماره املاتن،كهذا فاألحوط ما ذوعلى صال، أ

  منه باالحتياطوىلأ و. من املرتبتنية واحدةفي ملرتبكان املاء يك بالبول، وان ثوبه جنساًك إذا ماكاخلبث، 

 ةالثوب ولو مبرتبطهارة  على ذ ال دليلإ،  خفيفاًون دماًكي حىت ائن يف ثوبهك الدم الةن رفع شدكمتإذا 

ان بدنه كنعم لو {. ة من األمثلكغري ذل إىل  ختفيف لون الدم يف الدم،ةمطلوبي على لبول، وال دليليف ا

الثوب،  أو تطهري البدن أو في ألحد األمور من الوضوءكان معه من املاء ما يكالمها جنسا، وكوثوبه 

 من  فقد الوصف أوىلىفيمن ير}  الثوبةمع جناسصالة بتقدمي تطهري البدن، والتيمم، وال: رمبا يقال

  .املشهور إىل ما نسبكفقد األصل، 

ذ إ} ره من وجهك اختالف القولني، وال خيلو ما ذىعل{ما يراه بعض الفقهاء ك} و عرياناًأ{

ما  على بنائهم تقدم ما ال بدل له، أن البدن املأمور ا ليس هلا بدل، والوضوء له بدل، وقد تقدمطهارة 

  .له بدل



١٤٧

  :ن يرد عليهكل

 ىالدوران بينهما، فمقتض صورة خبث الثوب يف على تقدمي رفع خبث البدن على ال دليل أنه :والأ

  . التخيريةالقاعد

له  ما على ما ال بدل له، مقدم أن  علىذ ال دليلإ، ةورك املذةليك يف الشكالقد عرفت اإل: ثانيا

ن ك وبني رفع احلدث، لعن البدن، أو  التخيري بني رفع اخلبث عن الثوبة القاعدىبدل، فمقتض

ال رفعه، وال فرق يف كرفع بعض اخلبث، فانه  على نه ال دليلأاالحتياط يف رفع احلدث، ملا تقدم من 

 بعضه يف الثوب وبعضه يف ان موزعاًك أو له يف البدن،ك أو له يف الثوب،كون كي أن بعض اخلبث بني

  .البدن

ان املاء كالمها جنسني، وكانا كليهما، وإطر ان له ثوبان يضك إذا مما تقدم يظهر حال مان إ مث

 أو انا غري ساترين،كاآلخر، سواء  على يهماأتقدمي  على نه ال دليلإحدمها، فأفي لرفع اخلبث عن كي

  . واآلخر غري ساترحدمها ساتراًأ أو ساترين،



١٤٨

كان معه ما يكفي   إذاكما ، شرب املاء النجس أو دار أمره بني ترك الصالة يف الوقت إذا ):٢٤ـ مسألة (

 حبيث لو ،مع ذلك مل يكن معه ما يتيمم به و،كان معه ماء جنس مبقدار حاجته لشربه و،لوضوئه من املاء الطاهر

  . إشكال ففي تقدمي أيهما ،شرب املاء الطاهر بقي فاقد الطهورين

  

ان كإذا  ماكشرب املاء النجس،  أو يف الوقت،صالة  الك بني ترهأمردار ذا إ{): ٢٤ـ مسألة (

ن معه ك مل يكان معه ماء جنس مبقدار حاجته لشربه، ومع ذلكفي لوضوئه من املاء الطاهر، وكمعه ما ي

والظاهر عندنا } إشكاليهما أ الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقدمي ءما يتيمم به، حبيث لو شرب املا

صالة ال على  شرب النجسةيمهأفاقد الطهورين التخيري، ألنه مل يعلم على صالة  وجوب الىحيث نر

، فالالزم عندهم القول بتقدمي صالة الكفاقد الطهورين يتر أن ين يرونذاملشهور ال أما .ورينهبدون ط

، األمهية، وليس لشرب املاء النجس هذه ة يف الشريعة متزايدةمهيأهلا صالة ال ألن  وشرب النجس،صالةال

  .بطهورصلي فيشرب املاء النجس، وي

ذا شرب إ و،ذا شرب املاء مل يصلّإحدمها، فأشرب  إىل مخر، واضطر و عنده ماء طاهرانك إذا نعم

 ةمهيأ وشرب اخلمر، له صالة الك من ترالًك ألن ن القول بالتخيري،كبطهور، ففي املقام مي ىصلاخلمر 

  . فتأمل،يف نظر الشارعة بريك



١٤٩

  ال يبعد ترجيح الساتر،الساتر أو ،ء الوضوءمن ما  كان معه ما ميكن حتصيل أحد األمرين إذا ):٢٥ـ مسألة (

  مثّ، ليتحقق كونه فاقد املاء،األوىل صرفه يف حتصيل الساتر أوالً و،إشكال لكن ال خيلو عن ،التيمم إىل االنتقالو

  القبلة  أو ،إذا دار األمر بني حتصيل املاء و،يتيمم

  

 إذا ماك} الساتر أو ن ماء الوضوءحد األمرين، مأن حتصيل كان معه ما ميكذا إ{): ٢٥ـ مسألة (

ال يبعد ترجيح {من شراء الساتر  أو ،ن منه من شراء املاء للطهوركان له درهم يتمكسرقت مالبسه، و

بدون الساتر ليس صالة ال فإن الطهور له بدل، والساتر ال بدل له، ألن }التيمم إىل الساتر، واالنتقال

 من الفقهاء تقدمي ما ةبناء مجل أن  الساتر بتعذره، وقد تقدممع الساتر، بل يسقط شرطصالة  عن البدالً

  .التزاحم صورة ما له بدل يف على ليس له بدل

ما عرفت، وعليه فالظاهر التخيري ك ةورك املذةليكال على م الدليلدلع} إشكالن ال خيلو عن كل{

وىل األ{الطهور فـ  على ساترراد االحتياط بتقدمي الأ إذا }و{. يف ماء الوضوء أو بني صرفه يف الساتر،

ليفه صرفه كون تكي أن  الحتمالكوذل} ونه فاقد املاء مث يتيممك ليتحقق ،والًأصرفه يف حتصيل الساتر 

ذا دار األمر بني إو{.  فيبطل تيممه،لماء بوجدان مثنه مثاللان عنده املال، فهو واجد كذا إيف املاء ف

   ةريان يف بك إذا ماك} ةالقبل أو حتصيل املاء



١٥٠

.إشكالتقدمي أيهما   ففي

    ضيق الوقت عن استعمال املاء:السابع

  

ففي تقدمي  {، مثالًة للتحقيق عن القبلةاملدين إىل رسال شخصإ أو في لشراء املاء،كوعنده مال ي

اآلخر، وقد  على حدمهاأ ةمهيأ، ألنه مل يعلم ةواحدصالة  على الإمل يقدر  ذاإفيما } إشكاليهما أ

  .يتخري بني األمرين: هذا على ما له بدل غري تام، فبناًء على  تقدمي ما ال بدل لهةليك أن عرفت

ال الشرطني كحراز إ على  جوانب، مل يبعد تقدمي املاء، ألنه يقدرأربع إىل صالةال على قدر إذا ماأ

 ،ن بني اللباسنياللباس الطاهر م أو ،ةمتيز القبل على ن قدرأس بكلو انع أنه ماك، صالةار الركت وبالطهور

 كيف لباسني، وبذلصالة ، واحتاط بالة، صرف قدرته يف متيز القبلةواحدصالة  على الإفيما مل يقدر 

  .ال الشرطنيك كيدر

ان ك إذا  وال خالف،إشكالبال } ضيق الوقت عن استعمال املاء {:من مسوغات التيمم} السابع{

 أو طهرت احلائض، أو  عليه،ىصحا املغم أو  انون،افاق أو بلغ الصيب، إذا ماكالضيق بدون االختيار، 

قيام التراب مقام  على  ما دلّة، بضميمصالة الةدلأات طالق إلكنه يتمم ويصلّي، وذلإ، فك ذلأشبهما 

  .املاء

  :أقوالسألة ان الضيق عن تفريط، ففي املك إذا ماأ

  ،ةرك، والتذ املنتهىما عنك ،صالةالتيمم وال: األول



١٥١

  .شهراأل إىل ، وغريهم، بل عن الرياض، نسبتهةوالروضواملختلف، 

ما ك، املائيةطهارة خارج الوقت مع الصالة  التيمم حينئذ، بل الواجب عليه الةعدم مشروعي: الثاين

وجعله يف شرح ...  ، وهو الظاهر من البيانكواستظهره يف املدار(: عن احملقق يف املعترب، قال يف املستند

  .)١()طلبلاملخلّ بامسألة  الشيخ يف  مذهبىالقواعد مقتض

ان بعيدا كان املاء موجودا عنده حبيث خيرج الوقت باستعماله، وبني من كالتفصيل بني من : الثالث

يف األول دون الثاين، وهذا هو خمتار  املائية وجبأليه فلم جيوز التيمم، وإعنه حبيث خرج بالسعي 

  .املستند

  :مورأيف اجلواهر، وغري اجلواهر من  ملا استدل له ، هو األولىواألقو

 )٢(» املاءةهو مبرتل«: )عليه السالم(  التيمم عن الوضوء، مثل قولهةعموم بدلي على ما دل: األول

  ما جعل املاءكن اهللا جعل التراب طهوراً، إ «،)٣(»ن رب املاء هو رب الصعيدإ«

                                                

  .٢٩ س٢١٢ ص١ ج:املستند) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ ح التيمم أبواب من٢٣  الباب٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٥٢

  .)١(»طهوراً

  .ةال فرق بني االختياري واالضطراري من هذه اجلهذ إوحده املناط يف التأخري االضطراري، : الثاين

ال قصد  ذ لوإ ،الوقت يف مثل املقام على ةمنا هو ألجل احملافظإ التيمم، ةصل مشروعيأن إ :الثالث

الوقت بني التأخري  على ةفرق لزوم احملافظيف باملاء، وال صلي خارج الوقت ليصالة ان يؤخر الك ةاحملافظ

  .االختياري واالضطراري

ل خوف من فوات ك أن  على، املسوغ للتيمم،ة وعرفةشعار خوف الزحام يف يوم اجلمعإ: الرابع

  .صالة الكدرا يوجب التيمم إلصالةال

، ةال فرق بينها وبني اليومي أنه  مع خوف فوا، معةاجلنازصالة مشروعيته ل على االتفاق: اخلامس

  .يوجب الفرق  الك ذلد، وجمرةاجلناز صالة، واستحباا يف ةيف اليوميطهارة ال بوجوب الإ

  .ال بالطهورإعليه قبل ضيق الوقت، وال تصح صالة استصحاب وجوب ال: السادس

   طهارةنوا من الكن مل تتمإ و:ةرميك الة اآليمعىن أن :السابع

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٥٣

   ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ،الغسل خروج وقت الصالة أو حبيث لزم من الوضوء

  

ألجل طهارة ال أن  علىصدرها يدل ألن ،ة اآليان هذا معىنكمنا إ و،بعدها فتيممواالة صوالاملائية 

ضيق الوقت  أن :، فيستفاد منهاصالة بالتراب ألجل الأتىصالة ن من املاء ألجل الكذا مل يتمإ، فصالةال

   . عن سوء اختيارهان الضيق ناشئاًكن إعذار مسوغ للتيمم، وسائر األك

ال  أنه :، ومنه يظهركل يف بعضها املستمسكشأن إ و، هلذا القولةافيك ألدلةاهذه  أن ال خيفىو

 أن ، وادعاءةك املبار اآليةيف الترابية طهارةن وجه للك مل يصالةذ لو مل جتب الإوجه لقول املعترب، 

ثر فيهم التأخري كالناس ي أن الضيق االضطراري ال وجه له، بعد وضوح صورة  اآليةاملنصرف من

 انتفاء صدق عدم الوجدان كذل إىل ن استندإما ال وجه لقول جامع املقاصد بالتفصيل، وكاري، االختي

  . صدق الوجدان يف الصورتني:ذ فيهإ ، وصدقه يف الثاين،يف األول

الغسل خروج وقت  أو حبيث لزم من الوضوء{مال املاء عذا ضاق الوقت عن استإ ف،هذاوعلى 

ن لو توضأ أ، باملائيةطهارة لو تعارض بعض الوقت مع ال أنه لفوا يفم اختإ، مث ىتيمم وصلّ} صالةال

 أو يف الوقت، فهل يقدم الوقتصالة ل الك كدرأعن الوقت، ولو تيمم صالة جزاء الأخرج بعض 

} ان لوقوع جزء منها خارج الوقتكولو {: ل الوقت، ولذا قالك كدراإلزوم  على ؟ فاملصنفصالةال

ليه إ و،تقدمي الطهور على ة والروضةركي عن التذكاحد من املتأخرين، واحملي عن غري وكوهذا هو احمل

  : شار بقولهأ



١٥٤

الوضوء  أو  فلو دار األمر بني التيمم وإدراك متام الوقت،املناط عدم إدراك ركعة منها يف الوقتن إ :ورمبا يقال

 والقاعدة . ما ذكرناقوى لكن األ، الوقتن أدرك ركعة من الوقت فقد أدركم ألن ،م الثاينأزيد قد أو وإدراك ركعة

يبقى أن  إىل رهابقي مبقدار متام الصالة ويؤخ إذا  إال مقدار ركعة فال تشمل مامل يبق من الوقت فعالً إذا خمتصة مبا

   ومراعاة الطهارة ، فاملسألة من باب الدوران بني مراعاة الوقت،مقدار ركعة

  

 متام كدراإ منها يف الوقت، فلو دار األمر بني التيمم وةعك ركدراإاملناط عدم ن إ :ورمبا يقال{

ألن من {ن فاته بعض الوقت إ وفتوضأ} زيد قدم الثاينأ أو ةعك ركدراإو{والغسل } الوضوء أو الوقت

  .)١(ما يف احلديثك}  الوقتكدراأ من الوقت فقد ةعك ركدرأ

  علىفتدل} ةعكال مقدار رإ لوقت فعالًمل يبق من ا إذا  مباة خمتصةرنا، والقاعدك ما ذىن األقوكل{

 فإن }ةعك مقدار رىيبقأن  إىل ويؤخرهاصالة بقي مبقدار متام ال إذا فال تشمل ما{داء أصالته أن 

ما ال كاملقام،  إىل ة هلا بالنسبإطالقيف الوقت، فال صالة  من الك ما يدرة يف مقام بيان غايةالقاعد

  . عمداًجواز التأخري إىل ة هلا بالنسبإطالق

  طهارة  الة الوقت، ومراعاةمن باب الدوران بني مراعاسألة فامل{

                                                

  .٣٥ س٢٠٩ ص١ج: املنتهى) ١(



١٥٥

 فمع استلزام الطهارة املائية خروج جزء من ،الوقت معترب يف متام أجزاء الصالة أن  ومن املعلوم، واألول أهم،املائية

   ،التيمم إىل  بل ينتقل،أجزائها خارج الوقت ال جيوز حتصيلها

  

  . الوقتكدراجزاء والشرائط، إلسقط األأالشارع قد  أن ملا سبق من} مهأ، واألول املائية

، وسائر الشرائط، ةالستر، والقبل أن ماك} صالةجزاء الأالوقت معترب يف متام  أن ومن املعلوم{

  .صالةجزاء الأ يف متام ةمعترب

 إىل نتقلي، بل جيوز حتصيلها جزائها خارج الوقت الأخروج جزء من  املائية طهارة استلزام العفم{

ن الظاهر كهذا ول. يقاعها يف الوقتإنه ال فرق بني اجلزء األخري وسائر األجزاء يف وجوب إف} التيمم

 أن  علىمنا دلّإ، وبني فقد بعضها للوقت، والدليل ةللمائيصالة ل الكذ يدور األمر بني فقد إالتخيري، 

يأيت  أن خارج الوقت، ألجلصالة يأيت بال أن دار األمر بني إذا جزء أو تعارض مع شرط إذا الوقت يقدم

الشرط، وهذا ال يفهم  أو  اجلزءكداخل الوقت بدون ذلصالة يأيت بال أن الشرط، وبني أو ء اجلزكبذل

  .يضاأ كذلك بعض الوقت ةمهيأمنه 

ما له بدل ـ يف مقام  على هلا بدل، والوقت ليس له بدل، وما ال بدل له يقدماملائية  أن ما حديثأ

الم املصنف ما يف ك على ، وال يردةليكنه ال دليل هلذه الأ عليه، وشكاللتزاحم ـ فقد سبق اإلا

  بتمامها صالة ذ فعل الإال الواجبني له بدل، ك أن  منكاملستمس



١٥٦

  . استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت إذا  خصوصا،لكن األحوط القضاء مع ذلك

  

 بعض كدراإعدم  أن "كدرأمن "ظاهر ن إ :فيه ألن ،ةعك مقدار ركدارإيف الوقت له بدل هو 

مل  إذا  بعض الشرطكدراإ داخل الوقت، فمعناه وجوب يف الوقت ال يوجب سقوطها رأساًصالة ال

من ن حديث كلو مل ي أنه  حىتل،كال كدارإ البعض قائم مقام كادرا أن معناه أن ل الشرط، الك كيدر

 يف سائر الشرائط كذلكما هو ك، )١(لهك كر، وما ال يدربه من باب امليسو نا نقولك ل،كدرأ

مل أو  ،يف السلسطهارة بال أو بالساتر، أو ة،القبل على ل صالتهكون كن من كذا مل يتمإجزاء، فواأل

، يأيت مبا تيسر من الشرط واجلزء، وما تيسر ليس بدالً أن ان الالزمك ،ل احلمد مثالك ةن من قراءكيتم

  .لف بهكملبل هو بعض الواجب ا

ما عن ك، املائيةطهارة  ا بالتيانالواجب اإل أن الحتمال} كن األحوط القضاء مع ذلكل{ وهذا

 إذا خصوصا{. ع الفوتو به، فيأيت بالقضاء لتحقّق موضن مأموراًك به مل يى والشهيد، فما أتةالعالم

  ةعك ركنه مل يدرإف}  خارج الوقتةعكاستلزم وقوع جزء من الر

                                                

  .٢٠٧ و٢٠٥ ح٥٨ ص٤ج): العوايل(انظر ) ١(



١٥٧

رنا من التخيري يف الفرع ك ما ذىمقتض و متام الوقت،كدرأأنه ك ف، بالبدلأتىنه  إيقالمن الوقت ل

  .ةعك بعض الركي فيما يدرأيضا، أ ـ هو التخيري هنا ةاملك ةعك ركدراإالسابق ـ وهو 



١٥٨

 لكن جيب عليه التيممو ، ضاق الوقت عصىأن  إىل أخر الصالة عمداً و للماءكان واجداً إذا ):٢٦ـ مسألة (

  . شديداإن كان األحوط احتياطاً وال يلزم القضاء والصالةو

  

شرعي  أو  من استعماله بال حمذور عقليناًكي متمأ}  للماءإذا كان واجداً{): ٢٦ـ مسألة (

 ة عليه، وبدليان قادراًكليف الذي كألنه خالف الت}  ضاق الوقت عصىأن  إىل أخر الصالة عمداًو{

يار خلون اكي أن البدل االضطراري ليس مثل تعدد املوضوع يف أن ملعلوم، ومن اة اضطراريةالتيمم بدلي

  .دخاله يف موضوع آخرإخراج نفسه من موضوع، وإلف يف كبيد امل

صالة ما التيمم فألن الأ حبال، وكتتر فألا الصالة ال أما }صالةال ولكن جيب عليه التيممو{

ان ك إذا الظاهر التخيرين إ :كه التيمم، وقلنا هنا وجةالسابقسألة ، وقد تقدم يف املطهارة بالةمشروط

الوقت  ألن  تيمم،ةعك بعض الركيدر أو صال،أصالة  الكمل يدر إذا  نعم،ةعكر املائية طهارة بالكيدر

عدم  صورة ال يفإفايته ك على  ال دليلةعكقل من رأ كدراإسائر األجزاء والشرائط، و على مقدم

} ال يلزم القضاءو{. الترابية يف املقام بةعك الركدراإان كمإواملفروض ان، لدليل امليسور وحنوه، كماإل

إن و{مل يتحقّق موضوع الفوت الذي هو املعيار يف وجوب القضاء حسب الدليل صالة بالأتى  إذا ألنه

 ة من التبعبالقضاء برء يقيناًأتى ذا إ، فة يف فوت بعض املصلحكألنه ال ش}  شديداًكان األحوط احتياطاً

  ةالرباء إىل ، والشغل اليقيين حيتاجةبه مل يتيقن الرباءيأت ذا مل إ، وةنكمامل



١٥٩

 أو ،الترابيةيف الوقت بصالة  متام الكدراإما إ ، بأن الواجب عليهمجايل للعلم اإل:يقال أو ،ةاليقيني

لم يأيت باآلخر يف خارج الوقت، للع أن حدمها يف الوقت يلزمأ بأتى، وحيث املائية بعضها بكدراإ

ها، فال اشتغال كن تدارك ميةذ ال يعلم بفوت مقدار من املصلحإال الوجهني نظر، كن يف ك ل.مجايلاإل

  .مجايلما عرفت، فال جمال للعلم اإلك القاعده التخيري، ىمقتض أن ماكيقيين يف املقام، 



١٦٠

يف   شك و،علم ضيقهذا  إأماو،  اغتسل أو توضأ وسعته بىن على البقاء وشك يف ضيق الوقت إذا ):٢٧ـ مسألة (

    فال يبعد االنتقال،حصلها إذا خاف الفوت و،عدمها والصالة وكفايته لتحصيل الطهارة

  

لالستصحاب }  اغتسل أو توضأ وسعته بىن على البقاء وإذا شك يف ضيق الوقت{): ٢٧ـ مسألة (

  .ة املستقبلةاألزمن إىل ةبالنسب حىت اجلاري يف الوقت

  .ال باألصل املثبتإفيه صالة ون الكالوقت ال يثبت استصحاب بقاء : اليقال

جروا أزمانيات حال الزمان، ولذا  وجود الال مبعىنإ الزمان للزمانيات، ليس ةمرجع ظرفي: ألنه يقال

مد املوهوم ليس ظرفا األ أن ىخيف ثبات وجوب الصوم، والاستصحاب النهار، واستصحاب رمضان، إل

، ورمبا يقر ما يف إشكال حمل كره املستمسك، فما ذةقّق يف الفلسفح ماك ،ال لزم التسلسلإللوقت، و

بدل،  إىل طهارة يف سقوط الك يف الوقت، يشكذا شإ، فصالةوالطهارة ان جيب عليه الك بأنه املنت

 فيه، لبناء العقالء عليه، ويف ك مبا شتيان يقتضي اإلة يف القدركالشن إ :يقال أو فاألصل بقاؤها،

  .ستصحاباالان كمإال جمال هلذين األمرين بعد ذ إليهما نظر، ك

 إذا خاف الفوت و،عدمها والصالة ويف كفايته لتحصيل الطهارة  شك وعلم ضيقه إذا أماو{

  ال يبعد االنتقال فحصلها 



١٦١

 فيصدق خوف الفوت ، ويف الثانية يعلم ضيقه،يف األوىل حيتمل سعة الوقت أن ،والفرق بني الصورتنيإىل التيمم، 

  دون األوىل فيها 

  

 ةيف مقدار ـ ربع ساعصالة وال املائية ذ حتصيلإألنه ال جمال الستصحاب الوقت، } إىل التيمم

يستصحب،  حىت ة سابقةن له حالكـ مل يصالة الو املائية طهارةفايته للك يف كالذي يعلم به، ويش

، وهي هقت عند خوف فوتاملو إىل ة وجوب املبادرة، لقاعدةوعليه فال استصحاب للوقت، فتجب املبادر

ن الظاهر كالشارع مل يردع عنها، ل أن  مبعىن،كما يف املستمسك تسامل عليها الفقهاء ة عقالئيةقاعد

بعدها، بعد سقوط استصحاب الوقت، وال يرد عليه صالة وال املائية  جريان استصحاب وجوبةصح

صالة والطهارة صيل وجوب الاملتيقن هو حت أن ، بتقريب اهلدىره مصباحكما ذكاختالف املوضوع 

هذا الوقت صار متعينا بالعلم ن إ  يف املثال ـ وحيثةي ربع ساعأا قبل هذا الوقت املعلوم ـ مفي

منا ال يرد إليه باالستصحاب، وإم ما قبله كن جريان حك، فال ميةونه ربع ساعك، ومتخصصا بهمبقدار

 مثله يف استصحاب ىال جرإ املوضوع، وهذا املقدار من االختالف ال يوجب اختالف ألن ،كعليه ذل

 طهارةهذا فالالزم الوعلى ا، ممثاهلأبناءهم جريان االستصحاب يف  أن ضان وبقاء النهار، معمبقاء ر

  .ةالسابقصورة الك، ةيف هذه الصوراملائية 

لم يف الثانية يع و،يف األوىل حيتمل سعة الوقت أن الفرق بني الصورتني{:  قوله منرهكما ما ذأ} و{

  يتردد بني القصري، وىل األصورة الوقت يف ال ألن }ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون األوىل



١٦٢

  . التيمم خوف الفوت الصادق يف الصورة الثانية دون األوىل إىل اوز لالنتقال أن واحلاصل

  

مقدار ، ألنه يعلم ك ال تردد يف ذلةالثانيصورة ن جريان االستصحاب فيه، ويف الكوالطويل، فيم

توضأ  إذا نه خياف فوت الوقتإ، فصالةوال املائية طهارةن حيث ال يعلم مقدار ما يستوعب الكالوقت، ل

 أن امكخوف الفوت حمقق فيهما،  أن  خوف الفوت، فريد عليهةقاعد إىل ، فال بد من الرجوعىوصلّ

  .االستصحاب جار فيهما

خوف الفوت الصادق يف الصورة الثانية {و موجود، وه} التيمم إىل اوز لالنتقال أن احلاصلو{

لتيهما، واالستصحاب املوجب للوضوء كان هو املعيار لزم التيمم يف كفلو } األوىل{صورة ال} دون

، األوىلم كليه يف حإان هو املعيار لزم الوضوء فيهما، وال شيء يستند كمعه موجود فيهما، فلو صالة وال

  .يمك ابن العم والربوجردي واحلةور، السادكل يف الفارق املذكشأون فارقا، ولذا ك لي،ةدون الثاني



١٦٣

 حبيث استلزم خروج الوقت،  ضاق الوقت عن حتصيله مع قدرته عليه و،مل يكن عنده املاء إذا ):٢٨ـ مسألة (

عن هي ضيقه  و، من الصورة السابقةإشكاالًهذه الصورة أقل  و،التيممإىل  أيضاً  انتقل،لو يف بعض أجزاء الصالةو

   ، خبالف السابقة،استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان يف هذه الصورة

  

حبيث استلزم   ضاق الوقت عن حتصيله مع قدرته عليه وإذا مل يكن عنده املاء{): ٢٨ـ مسألة (

 طهارةال على تقدمي الوقت على بناًء} التيممإىل  أيضاً لو يف بعض أجزاء الصالة انتقل وخروج الوقت

 للتقدمي، بل التخيري ةال حج أنه  قد عرفتكنك، لما اختاره املصنف سابقاًكعند الدوران بينهما، املائية 

حيصل املاء  أن ما جيوز لهك يف الوقت، ةاملكصالة يتيمم ويأيت بال أن ، وعليه جيوز لهة القاعدىهو مقتض

  .الوقتيف  ةعك رهقلأ، وصالةويأيت ببعض ال

ر كحيث ذ}  عن استعماله مع وجودهههي ضيق والصورة السابقة من إشكاالًهذه الصورة أقل و{

املاء ليس مبوجود  ألن }ةلصدق عدم الوجدان يف هذه الصور{التيمم  إىل ينتقلأنه  أيضاً كاملصنف هنا

  .عنده

 ضيق الوقت، ةاستعماله من جه على نه ال يقدركاملاء موجود عنده، لن إ حيث} خبالف السابقة{

  ما  إىل ةافضن يرد عليه باإلكل



١٦٤

  .االحتياط بالقضاء هنا إىل  أصال فال حاجةشكال بعدم اإل:يقال أن بل ميكن

  

 ة حاصلة، والقدر"ةعدم القدر" ليس معناه الفقدان اخلارجي، بل معناه )١(﴾فَلَم تِجدوا﴿ أن رناهكذ

قاصد يف ما تقدم من  جلامع امل فيهما، خالفاًة حاصلةن القدرألتا الصورتني، ولذا اعترف املستند بكيف 

  .ره املصنفكفصل هذا التفصيل الذي ذ أنه المه، منك

مرسل حسني العامري،  على  فيهما قال بالتفصيل اعتماداًةن املستند مع اعترافه حبصول القدركل

فتيمم بالصعيد، مث مر باملاء ومل صالة املاء، وحضرت ال على جنب فلم يقدرأ عن رجل :عمن سأله

، صالةاملاء وخاف فوت ال إىل  ومل ينتهىاألخرصالة ، فدخل وقت الك آخر وراء ذلماًءيغتسل وانتظر 

  .ل العمل بهكرساله يشإن مع ك ل،)٢(»يتيمم ويصلّي «:قال

وحيث قد عرفت } االحتياط بالقضاء هنا إىل ة فال حاج،صالًأ شكالبعدم اإل: يقال أن نكبل مي{

  .يضاأ ة هذه اجله، فال فرق يف املقامني منكعدم القضاء هنا

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من١٩ الباب ٩٨٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٦٥

اغتسل  أو توضأ وخالف إذا ،من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال املاء): ٢٩ـ مسألة (

توضأ بقصد  إذا أما و،قصد الوضوء ألجل تلك الصالة إذا  هذا، بالوضوء ألجل تلك الصالة ألنه ليس مأموراً،بطل

  غاية أخرى من غاياته 

  

 خالف إذا انت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال املاءمن ك{): ٢٩ـ مسألة (

الشارع مل يأمر بالوضوء  فإن } بالوضوء ألجل تلك الصالة ألنه ليس مأموراً،اغتسل بطل أو توضأو

 ةبه، والوضوء ألجل غاي أمر النه إ يصح، حيث الصالة ، فالوضوء ألجل هذه الصالةألجل هذه ال

 ة العبادة يف صحة املعتربةالعبادي أن ال يصح، ألنه مل ينوه، ومن املعلوم أيضاً ها،جلأ مأمور به من ىخرأ

ان عليه قضاء رمضان كن، وكرمضان ومل ي أنه ذا صام بقصدإمره، فأالبد فيها من وقوع الفعل بداعي 

  . وال للقضاء لعدم قصده،عوحنوه، مل يصح صومه لرمضان لعدم املوض أو سابق

  . موجودكن املالكمر، لأن كن مل يإو بأنه :ال يقال} صالة الكوء ألجل تلقصد الوض إذا هذا{

 يف املالك شكالخرى دالة عليه، وقد سبق اإلأمر، وال قرينة أين يعلم وجود املالك وال أمن : قلت

  .مبا ذكرنا هنا يف بعض املسائل السابقة

   ةالوضوء للزيارك} توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته إذا أما{



١٦٦

 ولو كان ،هء ال يقتضي النهي عن ضد األمر بالشي أن  منقوىح على ما هو األعلى الطهارة ص   بقصد الكونأو

  ويبطل، إلحدى الغايات األخركان قاصداًن إ  فيصح،كذلك أنه  فالظاهر، وظيفته التيمم فتوضأ بالضيق وأنّجاهالً

  .قصد األمر املتوجه إليه من قبل تلك الصالةن إ

  

ما يصح فعله بأن ال  على  لالنطباقة القابلةبقصد القرب أو }على الطهارة   بقصد الكونأو{مثال 

ء ال يقتضي النهي عن  األمر بالشي أن  منقوىعلى ما هو األ{الوضوء } صح {،حنو التقييد على ونكي

ا  هذك غريه عليه، مع وجود مالك وتقدم مال،عدم األمر ذا الوضوء من باب التزاحم فإن }ضده

ان يأيت بالضد املهم وقد سقط األمر عنه كل مكما يف ك ةفي يف الصحكالوضوء يف نفسه، ومثله ي

ن القول ك، بل ميةزالفيه املوجب لإلالنجاسة  يف املسجد حال وجود صالةالكلوجود الضد األهم، 

 ةمرتب إىل ن مل يصلإاملهم و أمر  فإنل عليه،ك الترتب، وإن أشة صحىحنو الترتب ملن ير على باألمر

ور ك مستحيل، وتفصيله مذك املهم يوجب اجتماع األمرين وذلةمرتب إىل األهم أمر ن وصولكاألهم، ل

  .يف األصول

وجهله ال يسبب } كذلك أنه  فالظاهر، وظيفته التيمم فتوضأأنّ و بالضيقلو كان جاهالًو{

   ة املطلقة بقصد القربجاء به أو } إلحدى الغايات األخركان قاصداًن إ فيصح{. مكاختالف احل



١٦٧

 فإن مع بطالن الوضوء، ىصل إذا نهإ مث} قصد األمر املتوجه إليه من قبل تلك الصالةن إ يبطلو{

 شيئا منها كن مل يدرإ يف الوقت، وةبريك مقدار التكدرأ ا، ولو ىتأ وتيمم وصالة الكعلم يف األثناء تر

  .حيقق القضاء، لتحقق موضوع الفوت الذي  ا قضاًءىالوقت أتيف 

ان يف الضيق املوجب لبطالن ك أنه لو مل يعلم الضيق ومل يتبني لألخري أنه :نه قد ظهر مما سبقإمث 

  .، صح لالستصحابصالةالوضوء وال



١٦٨

 فال ينفع لصالة أخرى ،إال الصالة اليت ضاق وقتها  التيمم ألجل الضيق مع وجدان املاء ال يبيح): ٣٠ـ مسألة (

  ال تكفي لصالة أخرى  أيضاً  بل لو فقد املاء يف أثناء الصالة األوىل، للماء حينهالو صار فاقداً و،غري تلك الصالة

  

التيمم ألجل الضيق { أن التيمم بدل اضطراري فاعلم أن حيث قد عرفت سابقاً): ٣٠ـ مسألة (

 دون ما سواها من ليها،إاملضطر صالة ألا هي ال} إال الصالة اليت ضاق وقتها  مع وجدان املاء ال يبيح

  .ةالتاليسألة ما سيأيت تفصيله يف املك ،طهارة بالةاألعمال املشروط أو الصلوات،

، ىخراألصالة ي حني الأ}  للماء حينهالو صار فاقداً وفال ينفع لصالة أخرى غري تلك الصالة{

ان ك أنه ملفروضذ اإيأيت ذا التيمم للمغربني،  أن جلهما، مل يصحذا ضاق وقت الظهرين فتيمم ألإف

يبطل ـ ان استعماله كمإي أوجود املاء ـ  ألن  للماء بعد الظهرين، وبوجدانه املاء بطل تيممه،واجداً

ذا إم الذي بطل بوجدان املاء، فلتيمل  الفقدان مصححاًكن ذلكذا فقد املاء بعد وجدانه، مل يإ ف،التيمم

  .فقد املاء بعد الظهرين، لزم تيمم آخر للمغربني

 ال أيضاً{الظهرين مثال كاليت تيمم ألجلها، صالة ي الأ} ل لو فقد املاء يف أثناء الصالة األوىلب{

ن إ ،ةالثاني إىل ةاف يف بطالن تيممه بالنسبك، ةالثاني إىل ةوجدانه للماء بالنسب ألن }تكفي لصالة أخرى

، فهو واجد ةالثاني إىل ةلنسبن ضيق باك، ومل ياألوىل إىل ةان بالنسبكمنا إجب التيمم أولذي االضيق 

  .للماء وال ضيق



١٦٩

وإن كان حيتمل الكفاية يف هذه الصورة،م هلابل ال بد من جتديد التيم .  

  

 ةالثانيصالة ال إىل ة فقد املاء بالنسباألوىلصالة حيث يتحقق بعد ال} م هلا من جتديد التيمبد بل ال{

صالة ثناء الأحني وجود املاء يف نه إ ، حيثىألقوبل هو ا} إن كان حيتمل الكفاية يف هذه الصورةو{

 أن ، وبعدصالة الةالغسل مناف مع هيئ أو الوضوء ألن ،طهارة من استعماله للناًكن متمك، مل ياألوىل

ن عقلي كبني عدم متو ،صالةن شرعي حني الك له، فهو بني عدم متن واجداًكن من استعمال املاء مل يكمت

ان فقد املاء يف كن إ، وةالثانيصالة يأيت به لل ألن ،األوىلصالة التيمم للكفاية   ولذا فالالزم،صالةبعد ال

صالة الان زمان وجوده بعد كن ك، لاألوىلفقد املاء بعد  إذا  ماةفايك، ومثله يف الاألوىلصالة ثناء الأ

ذ إمن استعماله، ن كاملاء املبطل للتيمم هو املاء الذي يتم فإن ،طهارة، ال يسع الستعماله يف الاألوىل

  ".فلم جتدوا"ن يصدق كبدون التم

فعالً ن ك، ومل ية الصالتيةمن الوضوء، حبيث ال خيل باهليئوىل األصالة ثناء الأن يف كمت إذا نهإ هذا مث

 فلم ةان قادراً من املاء للثانيك، ألنه ة، لزم جتديد التيمم للثانيةالثانيصالة  لصورا، ومل يأت به للماحياً

، فيجوز له صالةول الأ، املقدار املتعذّر هو األوىلصالة بوجوبه لنفس هذه ال: يقال أن نكبل مييفعل، 

ون حاله حال السلس الذي جيب له كهلا، في املائية طهارةن من الكنه يتمإ، فصالة الةما بقي، أالتيمم

  .صالةثناء الأالوضوء يف 

  



١٧٠

 فال ،األخر حىت يف حال الصالة  تلك الصالة من الغاياتغري   ال يستباح بالتيمم ألجل الضيق): ٣١ـ مسألة (

  كان بدال عن الغسل ن إ  العزائمةكذا ال جيوز له قراء و،لو يف حال الصالة وجيوز له مس كتابة القرآن

  

األخر حىت يف حال   غري تلك الصالة من الغايات  ال يستباح بالتيمم ألجل الضيق{): ٣١ـ مسألة (

، طهارة ما يشترط بالة فألن وجدانه املاء يوجب نقض تيممه، فال يصح مباشرصالةبعد ال أما ،}الصالة

، ألا قد صالةباح الأمنا قد إ فألن التيمم صالةما يف اثناء الأ و،ة وال ترابيةمائيطهارة بدون  أنه واحلال

لو يف حال  وفال جيوز له مس كتابة القرآن{.  األموركضاق وقتها، ومل يبح غريها لعدم ضيق وقت تل

 هوهذا هو الذي اختار} سل عن الغبدالً{التيمم } كانن إ  العزائمةكذا ال جيوز له قراء و،الصالة

ال إمن غري خالف ظاهر، وال ما يوجب توهم اخلالف، ( ك املاتن وغريه، بل يف املستمسةاجلواهر، وتبع

 ه ما يستبيحةاح بالتيمم لغاينه يستبأي عليه االتفاق ونفي اخلالف، من كما طفحت به عبارام، وح

  .انتهى، )١()املتطهر من سائر الغايات

التيمم حمصل  ألن ك وذل،يصح له سائر الغايات أنه  ما اختاره الفقيه اهلمداين، منىقون األكل

  .كذل على ة الدالة، لألدلةهارطلل

                                                

  .٣٦٥ ص٤ ج:املستمسك) ١(



١٧١

  وقوله،)٢(» املاءةهو مبرتل«: )عليه السالم(  وقوله،)١(﴾لِكن يريد ِليطَهركُمو﴿: قوله سبحانهك

  .)٣(»ما جعل املاء طهوراكن اهللا جعل التراب طهورا إ«: )عليه السالم(

  .)٤(»وتراا طهورا«): اهللا عليه وآلهصلى ( وقوله

طهارة ، والقول بأن الطهارةال على ةالغايات متوقف ألن ل غايه،كجاز ا طهارة ذا حصلت الإو

 إطالقخالف  بأنه اليت ضاق وقتها دون غريها مردودصالة ال إىل ةبالنسبا حتصل إي أ، ة نسبيةاحلاصل

ما كلمات الفقهاء، فما طفحت به عبارم ـ كستفاد من امل أنه ، بل قد عرفتطهارة التيمم للةحمصلي

ن مرادهم أالمهم بكظاهره، وتأويل  على المهمك لغريه ـ هو مرادهم، محالً ويمكاعترف به السيد احل

 ـ لصدق ةشرع لغاي إذا  أنهيقاع التيمم هلا، وجتديده عند فعلها، الإ إىل ةل غايكتياج يف فعل عدم االح

 ال وجه ،ليهاإ ةضافن مل يصدق عدم الوجدان باإلإ، وةل غايكليها ـ يستباح به إ ةعدم الوجدان بالنسب

  .له

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٥ ح مكان املصلي أبواب من١ الباب ٤٢٣ ص٣ ج:الوسائل) ٤(



١٧٢

  .فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصالة

  

  .امإطالق، حسب ما يظهر من ةفايكاملشهور هو الن إ :يقال أن نكهذا فيموعلى 

اليت صالة  الك وترى سائر الغايات، ولو عصةباحإتيمم عند الضيق يلزم  إذا  هذاىفعل: ن قلتإف

  . وهو معلوم البطالن،ضاق وقتها

حنو الشرط  على  بعدهة الصالإتيان بالتيمم املشروط بة سائر الغايات مشروطإتيان ةصح: قلت

، طهارة بالة بسائر الغايات املشروطتيانبعده مل يصح تيممه، فال جيوز اإلصالة ذا مل يأت بالإأخر، فاملت

ين أالم، فمن كول الأ" وهو معلوم البطالن"ل كقول املستشن إ : فيهنكل.  اهلدىجاب يف مصباحأذا ك

م مل يصلّ، صلى أواء يأيت بسائر الغايات، س أن تيمم للضيق جاز له إذا نهإ :واحلاصل. عاءدهذا اإل

  .ما عرفتك، فتوىطالق ال املاء، وإلة التراب مثل طهوريةطهوري على  النص الدالطالق إلكوذل

ال وجه } صالة الكخصوص تلعلى صورة استباحته مق وصحته{بأن : القول} فـ{هذا وعلى 

املنت  على تك وإن س) األحوطىعل( بقوله "رةمقصو"قوله  على مال لذا علق السيد اجلأنهكله، و

    اهلدى ومصباحكيده املستمسأ الربوجردي، وابن العم، واالصطهبانايت، وةالساد



١٧٣

  .فيهصلي يدخل املسجد وي أن ، جاز لهةذا تيمم بدل غسل اجلنابإرناه، فكما ذوعلى 

، ةالفريضصالة ان التيمم لكن جيوز له املس فيما ك املصنف، لةن قلنا مبقالإو بأنه :رمبا قيلنه إ مث

، موجب صالةالتيمم وال إىل ةاألمر باملبادر ألن يضا،أاملس  إىل ة لصدق عدم الوجدان بالنسبكوذل

 كذلك أنه ليه، ومنه يظهرإ ةضافاملس، فيصدق عدم الوجدان باإل إىل ةضافللعجز عن استعمال املاء باإل

  .، وغريهاة اجلنابة، ودخول املسجد يف حالةزميع الةقراء إىل ةبالنسب

ال يوجب صالة الة العجز الشرعي يف مد ألن ،كن وجه لذلك املصنف، مل يةلو قيل مبقالنه إ :وفيه

ن فيه ماء كان خاص ـ مل يكجيلس يف م أن جيوز التيمم ملن نذر أن ال لزمإ، وصدق عدم الوجدان عرفاً

 مشروط لكاملاء فيتيمم، ويأيت ب على وفيه ال يقدران، ك املك ملزم جبلوسه يف ذلشرعاًنه إ ـ حيث

  .املفصالت إىل راد تفصيله فلريجعأطويل، من سألة الم حول املك، وهو معلوم البطالن، والطهارةبال



١٧٤

فلو كان كافيا هلا دون ، التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصالة فقط إىل يشترط يف االنتقال): ٣٢ـ مسألة (

ا يف ضيق  والسورة تركها بل لو مل يكف لقراءة ،االقتصار عليها وات وجب الوضوءاملستحبتوضأ لسقوط وجو

  . الوقت

  

} فلو كان ،التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصالة فقط إىل يشترط يف االنتقال{): ٣٢ـ مسألة (

منا سوغها إالترابية  ألن كوذل} االقتصار عليها و وجب الوضوء، هلا دون املستحباتكافياً{الوقت 

 "فلم جتدوا" فال يصدق ،ل الواجبات مع الوضوءك بتيانان اإلكمإضيق الوقت، وال ضيق يف الوقت عند 

 ةاملكالصالة ن من الك مع الوضوء، وهذا يتمةاملكالصالة من ال" نواكمل تتم ":ما سبقعلى معناه فإن 

  .مع الوضوء

 لسقوط وجوا يف ضيق ،توضأ وتركها{القول بوجوا  على }بل لو مل يكف لقراءة السورة{

، ألنه واجب مطلق، خبالف األوىل قدم ،ةالسورأو املائية  :حد األمرينأضاق الوقت عن ذا إف} الوقت

  .نه واجب مشروطإ، فةالثاني

ما  إذا عتني األولتنيك يف الربتاك الة بفاحتةال بأس بأن يقرأ الرجل يف الفريض«ويف صحيح احلليب، 

   بالةحاج" املائية طهارةال" فإن . وحنوه غريه،)١(»ختوف شيئاً أو ،ةعجلت به حاجأ

                                                

  .٢صالة ح القراءه يف ال أبواب من٢ الباب ٧٣٤ ص٤ ج:الوسائل) ١(



١٧٥

بدهلا  إىل  املائيةذ الترتل منإاملقام من قبيل التزاحم املقتضي للتخبري، ن إ :ن رمبا يقالك، لإشكال

حدمها من الشارع، فالالزم أ ةمهيأيضا، ومل يعلم أم اضطراري ك حة للسوركم اضطراري، والتركح

  .القول بالتخيري بني األمرين، فتأمل



١٧٦

فلو ضاق وقت صالة الليل مع ،  إشكالتة ات املوقّواز التيمم لضيق الوقت عن املستحبيف ج): ٣٣ـ مسألة (

  . التيمم إىل التمكن من استعماله يشكل االنتقال ووجود املاء

  

يصدق  أنه من}  إشكالات املوقتة يف جواز التيمم لضيق الوقت عن املستحب{): ٣٣ـ مسألة (

مهيته يف املستحب املوقت، وظاهر أالواجب املوقت ال يقتضي  الوقت يف ةمهيأ أن  ومن،"فلم جتدوا"

 اليت تقضي بأن الوقت قيد ة يف النوافل املؤقتشكالن اإلكنعم مي(:  التفصيل حيث قالكاملستمس

  .انتهى )١()استحبايب، واستحبابه ال مينع من صدق الوجدان

 التيمم ةعموم بدلي فإن وغريمها،،  اهلدىما اختاره ابن العم، ومصباحك ،القول األول: ن الظاهركل

  .ل واجبكقائم مقامه يف  بأنه  قاضفتوى ونصاً املائية طهارةعن ال

 إذا  أنهماكيصح له التيمم، } التمكن من استعماله وفلو ضاق وقت صالة الليل مع وجود املاء{

ن إ مم، حيث التيكبذل ىصلها وكدرأ عن املاء تيمم، و)عليه السالم(  عرفه للحسنيةضاق وقت زيار

يف احلرم مبا ال صالة الوضوء ألجل ال على قدر إذا الإ، ة مباشرة بعد الزيارةالزيارصالة  إتيانتحب سامل

  . ومل يوجب ذهاب الوقتةينايف استحباب املباشر

  نإ و،منظور فيه} التيمم إىل يشكل االنتقال{: فقول املصنف

                                                

  .٣٦٧ ص٤ج: املستمسك) ١(



١٧٧

  . ض املعلقني الربوجردي واجلمال وغريمها من بعةت عليه السادكس



١٧٨

كان وضوؤه بقصد األمر املتوجه إليه  إذا  أنهفقد مر  ،توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه إذا ):٣٤ـ مسألة (

 إذا كذا و، الكون على الطهارة صح أو إذا أتى به بقصد غاية أخرى و، لعدم األمر به،من قبل تلك الصالة بطل

أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد  و، ألجلها بالوضوء فعالًقصد اموع من الغايات اليت يكون مأموراً

   فالظاهر ،الصالة

  

كان وضوؤه بقصد  إذا  أنهفقد مر ، إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه{): ٣٤ـ مسألة (

ما فإن  ،كوال مال} بطل لعدم األمر به{ بالوضوء املقيد ىفأت} األمر املتوجه إليه من قبل تلك الصالة

  . به ال يصح، وما يصح مل يأت بهىتأ

األمر بالشيء ال يقتضي  ألن كوذل} الكون على الطهارة صح أو إذا أتى به بقصد غاية أخرىو{

ما سبق تفصيلهك، هالنهي عن ضد.  

 ةفاملدار يف صح}  ألجلها بالوضوء فعالًقصد اموع من الغايات اليت يكون مأموراً إذا كذاو{

، مأمورا ة به لغايات متعددى غايات، ولو أتةعد أو ة به لغايى به، سواء أتونه مأموراًك على الوضوء

وجه الداعي ـ ولو يف  على انكن إوجه التقييد بطل، و على انك فإن ببعضها، وليس مبأمور ببعضها،

  .ختلف الداعي ال يوجب البطالنأن  ا ـ صح، ملا حقّق يف حمله من اً اليت ليس مأمورةالغاي

  أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصالة فالظاهر و{



١٧٩

   ،ن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا وإن تبي،وجوب إعادا

  

 بالتيمم، واجلهل ال ن مأموراًك ألنه مل يك يف خارجه، وذل يف الوقت، وقضاًءداًءأ} وجوب إعادا

 املاء شرعاً على ، ألنه مع اعتقاده ضيق الوقت ال يقدرةلكمش ك بذلفتوىن الكم، لكيوجب تبدل احل

صح تيممه " فلم جتدوا"ذا حتقّق إ، و ألمر املوىل امتثاالًصالةال إىل ة ألنه يلزمه املبادر وعقالً،ألنه جترء

. )١(»يفوته الوقت فليتيمم أن ذا خافإف« : زرارة يف صحيح)عليه السالم( وصالته، بل يصدق عليه قوله

ظهوره يف  على  املتقدم بناًء)٢(لواقع، ويؤيده مرسل العامريا اخلوف ال يطابق دائماً أن من املعلومو

،  اهلدىان صريح مصباحكن إهذا االحتمال، و إىل  امليلكم الواقعي، ويظهر من املستمسكاحل

  .ياطعاده احتملصنف، وعليه فاإلا ة ابن العم، والربوجردي، واجلمال، موافقةوت السادكوس

" فلم جتدوا"لوضوح عدم صدق }  توضأ وجوباًكان الوقت واسعاً ون قبل الشروع فيهاإن تبيو{

 من األول، ن صحيحاًكتيممه مل ين إ قلنا إذا  بطل بوجدان املاء، فضالً عماان تيممه صحيحاًكبل لو 

   دهنع أن ،كويظهر من جزم املصنف هنا، واستظهاره هنا

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من١٩ الباب ٩٨٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٨٠

.ال وجب إعادة التيمم بعد ما كان واسعا أووإن مل يكن واسعا فعال

 وكان الظرف ،الفضة أو كان املاء يف آنية الذهب إذا  كما،ملانع شرعي  عدم إمكان استعمال املاء:الثامن

   ،التيمم إىل كان يف إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل أو ،يتمكن من تفريغه يف ظرف آخر  فيها حبيث المنحصراً

  

  . الفرع السابقنوع من التردد يف

بطالن تيممه  على بناًء}  وجب إعادة التيممالً أو بعد ما كان واسعاً فعالًإن مل يكن واسعاًو{

  . للماءونه واجداًكاألول، ل

  . التيمم احتياطا، واهللا العاملةعادإون كما مل نستبعده يف الفرع السابق، ت على ما بناًءأ

الشارع قد مينع استعمال  فإن ،ةغري املوانع السابق} شرعيملانع  الثامن عدم إمكان استعمال املاء{

ان طريقه حمظور، وقد مينع ألجل احتاد كان املاء يف مك إذا ماك،  زماناًة املتقدمة يف املقدمةاملاء حلرم

 إذا ماك مع االستعمال، ة املقارنةان ضرريا، وقد مينع حلرمه املقدمك إذا ماكال مع عنوان حمرم، ماالستع

.  مع االستعمالةا مقارنوك لة حمرمةاالغتراف مقدم فإن ن تفريغه،كمي  الة مغصوبةملاء يف آنيان اك

يتمكن من تفريغه يف   فيها حبيث الكان الظرف منحصراً والفضة أو كان املاء يف آنية الذهب إذا كما{

} التيمم  إىلينتقل{حيرم الوضوء والغسل حينئذ } كان يف إناء مغصوب كذلك فإنه أو ظرف آخر

  ، ةاجتماع الوجوب واحلرمالمتناع 



١٨١

  . م االستعمال من جهة أخرىكان حمر إذا وكذا

  

موجبا  املائية ون سقوطك للوجوب توجب تقدم الوجوب، فيةمهيأذ مل حيرز إ، ةفتقدم احلرم

 أو ،ةملتقدم اةان احلرام يف املقدمك إذا  أنهرناها، وهيكبدله، مع فارق بني األمثله اليت ذ إىل لالنتقال

ان ك إذا  أما.، فال مانع من مشول دليل الوجوب لهىاحلرام قد انقض ألن به صح وضوؤه وغسله،كارت

  .ل حالك على ، مل يصح الوضوء زماناًة مقارنةانت املقدمك أو الوضوء جممع العنوانني،

  .ما عرفتك ان استعمال املاء ضررياًك إذا ماك} كان حمرم االستعمال من جهة أخرى إذا كذاو{

 وجب ة حمللةانه تفريغها يف آنيكمإان بك إذا ، ماةواين الذهب والفضأقد تقدم يف مبحث نه إ مث

  .ك اليت تقدمت هناةثريك من املسائل الكغري ذل إىل الوضوء،



١٨٢

 أمكنه أخذ املاء باملرور وجب فإن ، يف املسجدكان موجوداًو مل يكن عنده ماء وكان جنباً إذا ):٣٥ـ مسألة (

أمكنه  فإن ،مل ميكن أخذ املاء إال باملكث وكان عنده أو ،إن مل يكن له آنية ألخذ املاء و،مالتيم إىل مل ينتقلو

 أو ، أي املسجد احلرام،كان املاء يف أحد املسجدين أو ،إن مل ميكن ذلك أيضا و،االغتسال فيه باملرور وجب ذلك

االغتسال  أو أخذ املاء و،جوب التيمم ألجل الدخول يف املسجدفالظاهر و) صلى اهللا عليه وآله وسلم( مسجد النيب

   ،فيه

  

أمكنه أخذ املاء  فإن ، يف املسجدكان موجوداً ومل يكن عنده ماء وإذا كان جنباً{): ٣٥ـ مسألة (

إن مل يكن له آنية و{. ألنه واجد للماء} التيمم إىل ومل ينتقل{جلواز املرور يف املسجد } باملرور وجب

 ،أمكنه االغتسال فيه باملرور وجب ذلك فإن ، باملكثمل ميكن أخذ املاء إالّ وكان عنده أو ملاءألخذ ا

يرمي بنفسه ويقصد االرمتاس،  أن نكمأان يف وسط املسجد حوض، فك إذا ومنه ما} إن مل ميكن ذلكو

املسجدين أي كان املاء يف أحد أو  أيضاً إن مل ميكن ذلكو{، ث يف املسجد جنباًكن مكمل ينه إ حيث

ث كن مل ميإا، ومجيوز دخوهل حيث ال} )اهللا عليه وآله وسلمصلى ( مسجد النيب أو املسجد احلرام

ملا تقدم من } االغتسال فيه أو أخذ املاء وفالظاهر وجوب التيمم ألجل الدخول يف املسجد{فيهما 

  .اجلنب على  من فصل ما حيرمةالثامنسألة  يف املكذل على الدليل



١٨٣

شكال بأنه  وال يرد اإل،الدخول واالغتسال أو ، أي الدخول واألخذ،م إمنا يبيح خصوص هذا الفعللتيموهذا ا

للماء فيبطل كما ال خيفىيلزم منه كونه واجداًنه إ  حيث،ته بطالنهيلزم من صح  .  

  

 }االغتسال وأو الدخول{للماء } األخذ و أي الدخول،هذا التيمم إمنا يبيح خصوص هذا الفعلو{

خذ املاء واخلروج أان كذا إث، فكن من املكقل قدر ممأيالحظ  أنه ، والظاهركنه االغتسال هناكمأإذا 

الضرورات  ألن ،ك، اغتسل هناقل وقتاًأ كان الغسل هناكذا إ، وكخذ وخرج ومل يغتسل هناأ، قل وقتاًأ

يلزم منه نه إ  حيثبطالنه{ التيمم ةي صحأ} تهيلزم من صحشكال بأنه ال يرد اإلو{. تقدر بقدرها

يت من ذ الوجدان اآلإ} ىخيف ما الك{ما يلزم من وجوده عدمه باطل  ألن } للماء فيبطلكونه واجداً

ال التيمم  على الوجدان املترتب فإن  لعدمه،ةون علكي أن قبل التيمم معلول له، ومعلول الشيء ال يعقل

اجلمع ن إ :يقال أو جيد املاء،أن  إىل صحيحيبطل التيمم من أصله، بل من حني الوجدان، أي أن التيمم 

وبني دليل بطالن التيمم لوجدان املاء، وبني دليل التيمم ث والدخول يف املسجدين، ك املةبني دليل حرم

هذا التيمم ال يبطل بوجدان املاء  أن ث يف سائر املساجد ألجل الغسل، يقتضيكوامللدخول املسجدين 

  .ك تقتضي ذلةوركاملذالثالثة  األدلة ةصح فإن دليل االقتضاء،سائر التيممات، وعدم بطالنه لك

  حبرام يفليس الدخول  أو ث،كون املكي أن نكنعم مي



١٨٤

 يف افياًكن بطل بالوجدان ـ إون هذا التيمم ـ وكوجه مجع آخر، بأن ي أيضاً كاملورد، وذل

بطالن التيمم لواجد املاء دليل  إىل ةث والدخول بالنسبك املة حرمةدلأ ةقو أن الإث والدخول، كامل

  .تقتضي االلتزام بالثاين يف وجه اجلمع، دون األول، فتأمل



١٨٥

   :إال يف موضعني ال جيوز التيمم مع التمكن من استعمال املاء): ٣٦ـ مسألة (

   ،الغسل على املشهور مطلقا أو  فيجوز مع التمكن من الوضوء، لصالة اجلنازة:أحدمها

  

 أحدمها لصالة :إال يف موضعني لتيمم مع التمكن من استعمال املاءال جيوز ا{): ٣٦ـ مسألة (

قسام عدم أي قسم من أ ب،، مع عدم وجدان املاءةاجلنازصالة  يف صحه التيمم لكال ش} اجلنازة

فإن  ، من مسوغات التيممكغري ذل أو الضرر يف استعماله، أو ،ة سواء عدم الوجدان حقيق،الوجدان

  .كالم يف ذلكما تقدم الكل واجب ومستحب، كقتضي جوازه ل التيمم، تةدلأات إطالق

  نسبتهىركبل عن الذ} املشهور مطلقا على الغسل أو ن من الوضوءكمع التم{التيمم } فيجوز{

سألته عن :  قال،ة عليه، ويدل عليه موثق مساعمجاع اإلى واملنتهةركاألصحاب، وعن اخلالف والتذإىل 

حائط اللنب فليتيمم  على يضرب بيديه«: يف يصنع؟ قالك وضوء غري على  وهوةرجل مرت به جناز

  .)١(»به

  .)٢(»واجلنب يتيمم ويصلّي «:)عليه السالم( ومرسل حريز، عن الصادق

                                                

  .٥ة حاجلنازصالة   أبواب من٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ة حاجلنازصالة   أبواب من٢٢ الباب ٨٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٨٦

   ،يغتسل أو يتوضأ أن لكن القدر املتيقن صورة خوف فوت الصالة منه لو أراد

  

  .)١(»حبأن إ يتيمم« أنه ويف خرب آخر: ومرسل الصدوق قال

  .)٢(»توضأ وصلّ عليها أو عليها فتيممصالة  وتقدمت للنت جنباًكن إو«: ضويوالر

ور، وضعف سندها اليضر بعد عمل املشهور، بل كم املذكاف يف احلك هذه الروايات إطالقو

  .كقل من ذلأفي كيف ويف باب املستحبات يك ممن عرفت، مجاعادعاء اإل

ولذا } يغتسل أو يتوضأ أن رادأمنه لو الة صخوف فوت الصورة {من هذا } ن القدر املتقنيكل{

يب علي، وسالر، والدروس، أتصار، وعن ن، واالة، والتهذيب، واملبسوط، والنهايرتضىي عن املكح

 باألصل، بعد ضعف سند ك، واستدلوا لذلكوالبيان، اعتبار خوف الفوت، ومال اليه املعترب واملدار

  .خوف الفوتصورة خصيصها التيمم ب، وتأييد بعض الروايات لتةالروايات املتقدم

                                                

  .٤٢ حعلى امليتصالة  يف ال٢٥ الباب ١٠٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٣٤ س١٩: فقه الرضا) ٢(



١٨٧

 فإن غري وضوء على  وهوةه اجلنازك عن الرجل تدر)عليه السالم(  سئل الصادق:مثل صحيح احلليب

  .)١(»يتيمم ويصلّي«:  قال،صالةذهب يتوضأ فاتته ال

غري وضوء  على  وهوةسئل عن الرجل حيضر اجلناز أنه ،)عليه السالم( وخرب الدعائم، عن الصادق

  .)٢(»تفوته أن خاف إذا عليهاصلي يتيمم وي«: جيد املاء، قالوال 

د بعضها ببعض، وقول من عرفت غري ضار  ال يقيتاباملستح فإن  ما يف هذا التقييد، ال خيفىنكل

على صالة يف ال أن املستحب يف املستحب على  للسند، ويؤيد محل هذه األخبارة املؤيدةبالشهره احملقّق

  : ن الروايات طوائف م أربعامليت

  .فيهاطهارة ال:  تقولةطائف

خرب عبد احلميد، قلت أليب ك ،عليها من غري طهرصلي يف حال االضطرار، ال ت حىت : تقولةوطائف

 أن جيزيينأصالة توضأ فاتتين الأذهبت  فإن وضوء على  خيرج ا ولستة اجلناز:)عليه السالم( احلسن

  .)٣(»يلّإطهر أحب  على ونكت«: غري وضوء؟ فقال على ناأعليها وصلي أ

                                                

  ٦ة ح اجلناز أبواب من٢١ الباب ٧٩٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .على اجلنائزصالة  ذكر ال٢٣٦ ص١ ج:سالمعائم اإلد) ٢(

  .٢ة حاجلنازصالة   أبواب من٢١ الباب ٧٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٨٨

لكن برجاء املطلوبية ال بقصد الورود  ، أيضاًيتيمم مع عدم خوف الفوت أن  جيوزنعم ملا كان احلكم استحبابياً

   .واملشروعية

 وخص بعضهم خبصوص ،مطلقاً أيضاً املشهور الغسل على أو يتيمم مع إمكان الوضوء أن ه جيوز فإن، للنوم:الثاين

   ،الوضوء

  

  .خاف الفوت إذا بالتيممصالة  جتوز الةائفوط

  .ى جتوزها بالتيمم مطلقا، فقول املشهور هو األقوةوطائف

مم مع عدم خوف ييت أن  جيوزم استحبابياًكان احلكنعم ملا {: والجمال بعد هذا لقول املصنف

رد هذه ن التعدي عن موكبل مي} ة البقصد الورود واملشروعيةن برجاء املطلوبيك، ليضاًأالفوت 

 ك، وذلةاجلنازعلى صلي نفساء فتتيمم وت أو ،ةمستحاض أو انت حائضا،ك إذا ماصورة  إىل الروايات

  .وىلأ ةان التيمم هنا برجاء املطلوبيكن إللمناط، و

 وخص ،مطلقاً أيضاً املشهور على الغسل أو ان الوضوءكمإيتيمم مع  أن نه جيوزإ ف،للنوم: الثاين{

   استظهار عدم اخلالف فيه، قال يف مصباح )١(بل عن احلدائق، }بعضهم خبصوص الوضوء

                                                

  .٤١١ ص٤ ج:احلدائق) ١(



١٨٩

ما رواه  على ، ويدل)١()ةاملساحم على ناءب بعد الهاستحباب على  دليالًكذلكونه ك بىفكو( :هالفقي

 مسجده،كفراشه بات وفراشه  إىل ىوآمن تطهر مث «): السالمعليه (الشيخ والصدوق، عن الصادق 

عز ر اهللا كما ذصالة  مل يزل يف ،انك ما ائناًك فليتيمم من دثاره، وضوء على ليس أنه ركذفإن 

  .)٢(»وجل

 على نه ليس التيمم املتعارف، ألنه ليسأ، وطالقاإل على ةل عليه بضعف السند، وعدم الداللكشأو

ذ إ،  ال خيفىل ماك التيمم مع وجود املاء، ويف الةعدم صح على نه معارض ملا دلّأوجه األرض، و

جاز التيمم وهو يف داخل إذا ذ إ باملناط،  يستفاد منه عرفاًطالق، واإلة احملققةند منجرب بالشهرضعف الس

الشارع توسع يف التيمم يف هذا  أن يدخل يف الفراش، ومن هذا احلديث يظهر أن الفراش جاز قبل

املقصود من   فإن،كصله تسهيال، وال بأس بذلأما شرع ك، غري التراب تسهيالً على باحتهإان، فكامل

 ةشارإكشارات ـ إخر تؤشر ديان األاأل أن ىما نرك، ئذعان باملبداإل إىل ةشارإالتيمم نوع خضوع، و

  اخلضوع للمبدأ، ومنه يظهر اجلواب عن  على ـ دليالة  والصدر يف املسيحيةاجلبه على عقد الصليب

                                                

  .١٢ س٦٩طهارة صاجلزء الثالث من كتاب ال: مصباح الفقيه) ١(

  .١ حفراشهى إىل  آواذإ باب ما يقول الرجل ٦٤ الباب ٢٩٦ ص١ ج:الفقيه) ٢(



١٩٠

ليس على وضوء فيتيمم من  أنه راشه فتذكرف إىل آوى إذا  وهي ما،صورة خاصة أيضاً ولكن القدر املتيقن من هذا

 بل ،ال بأس به ال بعنوان الورود أيضاً  نعم هنا، مع إمكان الوضوءيتيمم قبل دخوله يف فراشه متعمداً أن  ال،دثاره

   ،احلكم استحبايبن إ  حيث،برجاء املطلوبية

  

  .يضاأ الرابع شكالاإل

ذا يتبيآوى إذا هي ما و،صورة خاصة أيضاً يقن من هذالكن القدر املتو{: ن ما يف قول املصنفو 

 مع يتيمم قبل دخوله يف فراشه متعمداً أن  ال،ليس على وضوء فيتيمم من دثاره أنه فراشه فتذكرإىل 

  .الغسل أو }إمكان الوضوء

ال نه إ مث} احلكم استحبايبن إ ال بأس به ال بعنوان الورود بل برجاء املطلوبية حيث أيضاً نعم هنا{

 بعد استحباب ة البدليةدلأ طالق يف استحباب التيمم املعهود فيمن مل جيد املاء عند املنام، إلالإشك

ينام  ال«:  قال)عليه السالم( ننيماملؤ مريأما تقدم، ويدل عليه باخلصوص ما عن كعند املنام طهارة ال

 إىل روح املؤمن تروح فإن د،مل جيد املاء فليتيمم بالصعي فإن طهور، على الإاملسلم وهو جنب، وال ينام 

ن كن مل يإنون رمحته، وكجلها قد حضر جعلها يف مأان ك فإن  عليها،ك فيلقيها ويبارعز وجلاهللا 

  ه فريدهاكمنائه من املالئأجلها قد حضر بعث ا مع أ



١٩١

  .)١(»يف جسده

انه كء قام من مايتيمم بالتراب، سو أن ، فيجوزةفايكالدثار من باب ال على التيمم أن هذا والظاهر

 الظاهر أن ماكنه املاء، ختري بني الوضوء والتيمم، كمأذا قام وإم تيمم وهو يف فراشه، فأ ،للتيمم بالتراب

 أيضاً ،أشبهما  أو ةاملخد أو الغطاء على  له، بل هو من باب املثال، فالتيممةالدثار ال خصوصيأن 

 إذا ثناء الليلأها شاء، وال يبعد استحباب التيمم يف يأالدثار، فيتخري يف التيمم بني  على التيممكمستحب 

 دليله، طالق، فال خيتص بالليل، إلعصراً أو ينام صباحاً نأراد أ إذا ما يستحب التيممكقام من نومه، 

ي أ على ليف، وهل يصحك يف التك االشتراةيضا، ألدلأ ةوهذا التيمم ال خيتص بالرجل، بل يشمل املرأ

حائطه بدل فراشه، ال يبعد  على يتيمم أن رادأاملضائف، فكحائطه من خوص مثال ان ك إذا ماك ،شيء

  .ةللدثار خصوصي أن  من الدليل، الة لفهم العرف التوسعكذل

  مبن يريد النوم،ك، وهل خيتص ذلى التيمم، فهو مثل سائر التيممات، لظاهر النص والفتوةيفيكما أ

من  إىل االنصراف فإن ،اإلطالق بالسهر؟ ال يبعد ىريض املبتلاملكال يأخذه النوم  بأنه يشمل من يعلمأو 

  خيص االستحباب مبن  يريد النوم بدوي، وال

                                                

  .٤ ح الوضوء أبواب من٩ الباب ٢٦٦ ص١ ج:سائلالو) ١(



١٩٢

 ،يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل أن  فإنه جيب، وهو ما لو احتلم يف أحد املسجدين،وذكر بعضهم موضعا ثالثا

الكون يف املسجدين جنبا ن إ  حيث،زمان اخلروجو  أزمان الغسل أو  بل املدار على أقلية زمان التيمم،لكنه مشكل

 فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل حتت ، من األمور الثالثةل زماناً فال بد من اختيار ما هو أقّ،حرام

زيادة الكون  فإن ،كان هناك مانع شرعي من استعمال املاء إذا من موارده ما أن غات التيمم منما ذكرنا من مسو

  . مانع شرعي من استعمال املاءيف املسجدين جنباً

  

 على  ال يقدران مريضاًكذا إما ك، كئا قائما يستحب له ذلكمت أو ،يتمدد، بل من ينام جالساً

  .غريمها أو ،د واقفاً شان معذّباًك أو النوم،

 أو ،جنب عمداًأ إذا ذاكو} حد املسجدينأوهو ما لو احتلم يف :  ثالثار بعضهم موضعاًكوذ{

. فيما مل يقم التراب مقام املاء ملرض وحنوه} نه الغسلكمأن إيتيمم للخروج و أن نه جيبإف {سهواً

ون يف كالن إ زمان اخلروج، حيث أو زمان الغسل أو  زمان التيممةقليأ على ل، بل املداركنه مشكل{

قل أان زمان التيمم كذا إ، فةالث من األمور الثقلّ زماناًأ حرام، فال بد من اختيار ما هو املسجدين جنباً

 مانع كان هناك إذا من موارده ما أن رنا من مسوغات التيمم منكمن زمان الغسل يدخل حتت ما ذ

  } استعمال املاء مانع شرعي منون يف املسجدين جنباًك الةزياد فإن شرعي من استعمال املاء،



١٩٣

اجلنب يف  على من فصل ما حيرموىل األ سألة يف املاًمستوفيسألة الم حول هذه املكوحيث تقدم ال

  . واهللا العامل،كهنا إىل لهاك، نةباب غسل اجلناب



١٩٤

ء من املاء   خبلط شي،أمكن تيممهو  غسله أو كان عنده مقدار من املاء ال يكفيه لوضوئه إذا ):٣٧ـ مسألة (

    ال يبعد وجوبه،طالقاملضاف الذي ال خيرجه عن اإل

  

أمكن تيممه خبلط  و ،غسله أو نده مقدار من املاء ال يكفيه لوضوئهإذا كان ع{): ٣٧ـ مسألة (

  عليه بعد قدرته"فلم جتدوا"لعدم صدق }  ال يبعد،طالقء من املاء املضاف الذي ال خيرجه عن اإل شي

ن، فيصدق غري واجد اآل بأنه ك يف ذلشكالاملاء، وألن الواجب املطلق جيب حتصيل مقدماته، واإلعلى 

موضوع التيمم هو العجز الذي ليس مبحقّق،  ألن  الذي هو موضوع التيمم، غري تام،"دواجتفلم "عليه 

ألنه ليس بعاجز عن تنفيذ أمر املوىل، وقد فصل  وجب، نه قلب اهلواء ماًءكمألو  أنه ولذا قد تقدم

ن كمل ي إذا ا حيث جيب الوضوء، وبني م فعالًان املاء ممزوجاًك إذا ام حول  طويالًتفصيالًمصباح الفقيه 

 بغريها مما يتسامح مبثله عرفا، ةانت احلنطه ممزوجك إذا  حيث ال جيب، بل يتيمم، ونظره مبا فعالًممزوجاً

في كنه ال يإراد مزجها، فأ وةانت خالصك إذا ، خبالف ماةاكالفقري يف باب الز إىل نه يصح تسليمهإف

  .اًكيط مستهللان اخلكن إو

  .ن وليس بعاجزكن والعجز، وهذا متمك املعيار التمونكما عرفت من : والًأ :وفيه

 ،الفقريعطاء إ ةرادإ من األول، وبني خلطها حني ة خملوطةون احلنطكنسلم الفرق بني  إنا ال: ثانياً

  ا كان مستهلكن إ اخلليطفإن 



١٩٥

  . وإن قلنا بعدم وجوب اخللط لصدق وجدان املاء حينئذ،الغسل أو وبعد اخللط جيب الوضوء

  

ال كف يف كان اخلليط يوجب رفع اإلسم مل يكال احلالني، وإن ك يف كذلكفى  دق عرفاًحبيث ص

ان املاء خليطاً كذا إ، فكذلكمه كون حكم الشرعي يك للحاًان املوضوع متعلقكان كل مكاحلالني، و

ه خلط إذا مك احلكذلكون كماء البحر، جاز الوضوء والغسل به، وي أو ماء الفراتكبامللح،  أو بالطني

ال احلالني، وإن مل كصار بسبب اخلليط مضافاً مل جيز يف ن إ  عذباً، ألنهان صافياًك أن  بعدبنفسه عمداً

خلطه مبا  إذا نهإاملشتري بوزنه اخلاص، فيصر مضافاً جاز يف كال احلالني، وكذا يف باب تسليم املتاع إىل 

 إذا  من أول األمر ـ اللهم إالاًكان مستهلك إذا ماك، وإن سبب زيادته مقدار مثقال جاز، كيستهل

  .ان خملوطاً من أول األمرك إذا ماك مل جيز، كصدق الغش وحنوه ـ وإن خلطه مبا مل يستهل

لصدق وجدان {وإمنا جيب  }إن قلنا بعدم وجوب اخللط وسلالغ أو وبعد اخللط جيب الوضوء{

  .م، واهللا سبحانه العاملكن حك مل يان قبل التحققكم، وإن كذا حتقق املوضوع ثبت احلإو} املاء حينئذ



١٩٦
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  فصل

يف بيان ما يصح التيمم به

إن  و،غري ذلك أو مدراً أو حجراً أو رمالً أو  سواء كان تراباً،قوىجيوز التيمم على مطلق وجه األرض على األ

النورة قبل اإلحراق وكان حجر اجلص،   

  

  }فصل{

  .مه وختصيصه مبا يلزم توضيحهفقد اختلفوا يف تعمي} يف بيان ما يصح التيمم به{

 أو مدراً أو حجراً أو رمالً أو ان تراباًك، سواء ىاألقو على مطلق وجه األرض على جيوز التيمم{

النبات كما عدا التراب،  على جيوز التيمم  ال.} قبل اإلحراقةان حجر اجلص والنورك، وإن كغري ذل

ات ليس بصعيد، بالصعيد، والن على ور به هو التيمماملأم ألن ،اًإمجاع وال خالف، بل إشكالوحنوه بال 

  ما الك



١٩٨

تفيض يف املستند وغريه، بل س املمجاعالتراب، بل عليه اإل على ، وال خالف يف جواز التيممإشكال

أي حال، وإمنا  على أعم منه ومن سائر وجه الصعيد، فهو داخل أو خاص به،ما إ التيمم فإن ،ةبالضرور

 ثرك األ،ره املصنف، أم الكما ذكغري التراب من سائر وجه األرض  على ز التيممهل جيو أنه الم يفكال

 آلخرين، ، خالفاًى عليه، وهذا هو األقومجاع اإلىره واملنتهك بل عن التذ،اجلواز، بل هو املشهورعلى 

  .حيث خصصوا التيمم بالتراب

فقوله : تابكوأما ال.  عرفت فقدمجاعاإل أما ،مجاع، واإلةتاب، والسنكبال: استدل للقول األول

قوله كخر، أ يف مقامات ك ويؤيده استعماله يف ذل، واملنصرف منه مطلق وجه األرض﴾صعيداً﴿: تعاىل

  .)٢(﴾صعيداً جرزاً﴿: تعاىل وقوله ،)١(﴾فَتصِبح صعيداً زلَقاً﴿: تعاىل

   .وجه الصعيد جمردا على ىملق: وقول الشاعر

  .ةت نظافردأن إ ميم صعيداً: وقوله

 على ة عراة حفاةحيشر الناس يوم القيام«): اهللا عليه وآله وسلمصلى ( قول النيب: ةويؤيده من السن

  .)٣(»صعيد واحد

                                                

  .٤٠اآلية : سورة الكهف) ١(

  .٨اآلية : سورة الكهف) ٢(

  .١٢٢ ص٥ ج:اجلواهر) ٣(



١٩٩

 من اللغويني تفسري الصعيد مبطلق وجه ةان املنقول عن مجاعك، ولذا ةأرض واحد على ن ظاهرهإف

غلب، وابن األعرايب، والراغب، األرض، منهم صاحب العني، واحمليط، واألساس، واخلالص، وت

  .ةهل اللغأ بني ك عدم اخلالف يف ذل مدعياً،والسامي، والزجاج

 اإون املراد هو مطلق وجه األرض، فكفقد ورد فيها روايات تفيد بعد اجلمع بينها، : ةوأما السن

  .طوائفعلى 

عليه ( ، عن الصادقةبس ابن أيب يعفور وعنة مثل صحيح، ما وقع التعبري فيها بلفظ الصعيد:األوىل

:  وخرب أيب بصري،)٢(»يتيمم بالصعيد«:  وصحيحه احلليب،)١(»فإن رب املاء هو رب الصعيد «:)السالم

ن إ«: وخربه اآلخر. )٤(»ن رب املاء هو رب الصعيدإ«:  وخرب ابن مسلم،)٣(»منا هو املاء والصعيدإ«

  .)٥(»رب املاء رب الصعيد

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٦ حمم التي أبواب من٧ الباب ٩٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٤٥ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٩٧ ص١ ج:التهذيب) ٤(

  .٢ى حتيمم وصل إذا  يف اجلنب٩٦ الباب ١٦١ ص١ ج:االستبصار) ٥(



٢٠٠

  .)١(»فليمسح من األرض«: صحيح ابن سنانكا بلفظ األرض، ما وقع التعبري فيه: لثانيةا

  .)٢(»ن فاته املاء فلن تفوته األرضإف«: ريكوخرب ابن ب

  .)٣(» األرضكمل تفت«: وخرب ابن مسلم

  .)٤(» وطهوراًووجد األرض فقد جعلت له مسجداً «:)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( وعنه

  .األرض على هفيك التيمم بضرب ةيفيك يف ةواألخبار الوارد

 )عليه السالم( املروي عن الراوندي، عن عليكغري التراب،  على جواز التيمم على ما دلّ: ةالثالث

أيتيمم بالصفا :  فقال له،، وال جيوز بالرماد، ألنه مل خيرج من األرضةجيوز التيمم باجلص والنور: قال

 امللساء اليت ة وهي احلجارنة،صفا مجع صفواوال. )٥(نعم«: )عليه السالم( وجه األرض؟ قال على ةالبالي

  . فيهاةال خصون

  معليه( عن علي وين، عن الصادق، عن أبيه كوخرب الس

                                                

  .٧ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من٢٢ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من٢٢ الباب ٩٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح التيمم أبواب من٧ الباب ٩٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٥٠ ص:نوادر الراوندي) ٥(



٢٠١

بالرماد؟ : فقيل. »نعم«: ؟ فقالةبالنور: فقيل. »نعم«: سئل عن التيمم باجلص؟ فقال أنه ،)السالم

  .)١(»منا خيرج من الشجرإليس خيرج من األرض نه إ ـال«: فقال

ما ك ن اهللا جعل التراب طهوراًإ «: ابن محرانةصحيحكوقع التعبري فيها بلفظ التراب، : ةبعالرا

 :اخلصال رواية  ويف،)٣(»رب املاء هو رب التراب «:ة ابن ميسرةوصحيح. )٢(»جعل املاء طهوراً

  .)٤(»جعلت ألميت األرض مسجداً وطهوراً«

األرض مسجداً يل  وجعلت«): له وسلماهللا عليه وآصلى (  عنه)عليه السالم( ويف حديث علي

  .)٥(»وتراا طهوراً

جف موضع جتده فتيمم أ ليس فيها تراب وال ماء فانظر ةانت األرض مبتلكذا إ«: ةوخرب رفاع

  .)٦(»منه

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٨ الباب ٩٧١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١٤ة حربع األ باب٢٠١ ص:اخلصال) ٤(

  . يف ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(

  .٤ ح التيمم أبواب من٩ الباب ٩٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ٦(



٢٠٢

  .مل جيد ترابا إذا الغبار على يتيمم: )١(وخرب الدعائم

 اخلاص، ةرادإ والعامألرض باستعمال  التراب من الصعيد واةرادإواألمر يف هذه الروايات دائر بني 

املثبتني  ألن ن الثاين متعني،ك األعم منه ومن سائر وجه األرض، لةرادإس باستعمال التراب وكوبني الع

وين كالس رواية ة يف املقام، ولقرينةالترافع، وال قرين على ة قرينكانت هناك إذا حدمها اآلخر، إالأال يقيد 

، صرحيان ، فهما جمبوران سنداًكفتوا بذلأاملشهور ن إ  بغري التراب، وحيثجواز التيمم على والراوندي

 األعم من التراب، لألخص من األرض والصعيد، ةراد، إلةي عن العالمك احملمجاعسناد اإل، وإلةًدالل

التنبيه  إىل  وحنوها، فعدم التيمم مبا حيتاجةاألراضي الرمليكتراب فيها،   من األراضي الثرياًكوألن 

 من الروايات، وألنه الظاهر من ةاملفقود يف املقام، وألن العموم يناسب مقام االمتنان الظاهر من مجل

ة  هي طهور عامكذلك، ةما هي مسجد عامكا إ وطهورا، ف يف جعل األرض مسجداًةاألحاديث الوارد

  .مسجد وليس بطهورنه إ ان العشب، حيثكمك ،ال ما خرجإ

                                                

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(



٢٠٣

  .)١(»طهورا ووجعل له األرض مسجداً«:  يف حديث)عليه السالم( ايف، عن الصادقكففي ال

  . )٢(» وطهوراجعلت يل األرض مسجداً«): اهللا عليه وآله وسلمصلى (  عنه،ويف اخلصال

  .مثله) اهللا عليه وآله وسلمصلى (  عنه)٣( يف اخلصالىخرأ رواية ويف

مسجد وليس نه إ عشاب وحنوها، حيث فال بد وأن يراد به مقابل األوتراا طهورا أما ما ورد من

  .بطهور

  .، واألصلةتاب، والسنكبال: استدل للقول الثاين

ما عن الصحاح، وامل، ك عن التراب، ةالصعيد عبار أن ى، بدعوة املتقدمةفباآلي: تابكأما ال

ونقل عن ، ة أليب حامت، واجلمهرةواملفصل، واملقائيس، ومشس العلوم، والديوان، ونظام الغريب، والزين

ليه، وعن إ امليل ،عنيلا، ورمبا استظهر من القاموس، وجممع البحرين، وةيب عبيدأابن عباس واألصمعي و

  .ثري من فقهائناك إىل بعض العلماء نسبته

                                                

  .١ حائعر باب الش١٧ ص٢ ج:الكايف) ١(

  .٥٦ة ح باب اخلمس٢٩٢ ص:اخلصال) ٢(

  .١٤ة حربع باب األ٢٠١ ص:اخلصال) ٣(



٢٠٤

 ة، ورواية املتبعةما هي القاعدك، بعد لزوم ختصيص العام باخلاص، ةفللروايات املتقدم: ةوأما السن

  . فيهما، لضعف سندمهاةجيوين ال حكالراوندي والس

 ىفكذا تطهر بالتراب إ، فالترابيةطهارة  بالة االشتغال، للعلم بشغل الذمةفهو قاعد: وأما األصل

  .طهارة فاألصل عدم ال،فايتهكذا تطهر بغري التراب مل يعلم إ، وقطعاً

  .مطلق وجه األرض إىل ما تقدم من انصراف الصعيد: األول على ويرد

  : عليهويني يف تفسريه بالتراب يردغوما نقل عن الل

 يف شهرغري األ على  يقدمشهر واأل،ما عرفتك عند اللغويني، والفقهاء شهرمعارض باألنه إ :أوالً

  .رناهكمقام التعارض، ولو قيل بالتساقط فاملرجع االنصراف الذي ذ

 اللفظ إمجالط ون بعد التساقك، لون لفظ الصعيد عنده جممالًكالم عند من يكيأيت هذا ال نعم ال

  .ةيسقط استدالله باآلي

ما بيناه يف كبعض، ال بد من القول بالتخيري،  على عدم ترجيح بعض اللغويني على لو بيننه إ :ثانياً

ان كذا إ، وةمقام تعارض احلجج، واختاره غري واحد من الفقهاء منهم املاتن يف الد الثاين من العرو

  .ملطلقنياألمر ختيرياً جاز األخذ بقول ا



٢٠٥

 ةالقرائن الداخلي أن  من اخلارج، وقد عرفتةن قرينك فيما مل تكن ذلكلو مل نقل بالتخيري، ل: اًلثثا

  . تؤيد مطلق وجه األرض، ال خصوص الترابةواخلارجي

رون موارد كمنا يذإ وأن اللغويني  خصوصاً،حدمها اآلخرأاملثبتني ال يقيد  أن :الثاين على ويرد

ون مراد مفسره بالتراب، كي أن عدب، بل ال يكونه أعم من ذلكينفي  التراب، النه إ :االستعمال، فقول

 يراد به مقابل املاء إطالقان، إطالقالتراب له  فإن يف مقابل املاء وحنوه، ال يف مقابل الرمل واحلجر،

قوي يف ستبعده، لإلنصراف الأ يراد به مقابل الرمل واحلجر، بل هذا هو الذي مل إطالقوالشجر، و

: لو قال قائل أنه  حىتمطلق وجه األرض، بل ال يصح سلب الصعيد عن الرمل وحنوه، إىل الصعيد

 على الرمل ال على  وقع)عليه السالم( ألنه "وجه الصعيد جمرداً على ىلقم: "ب الشاعر حني يقولذكي

  .ان مثار االستهزاءكالتراب، 

الم كطال بعض الفقهاء الأليل االجتهادي، وقد ال موقع له بعد وجود الد أنه وأما األصل، فواضح

  .املفصالت إىل  فمن شاء االطالع فلريجع، للحال بأبلغ بيانحتقيقاًسألة حول هذه امل

 شذ ةًرناه من وجه االستدالل، ذهب مشهور املعاصرين ومن قارب عصرنا شهرك الذي ذ،ولذا

  .»رمحه اهللا« ملصنفره اكما ذكمطلق وجه األرض،  على  التيممةصح إىل خالفها،



٢٠٦

  قوىعلى األ وأما بعده فال جيوز

  

ما اخترناه، بل ال ينبغي  على  بالتيمم ا، بناًءإشكال قبل اإلحراق ال ةأرض اجلص والنورن إ مث

 قبل اإلحراق، بل ك شأرضهما تراب بال ألن غري املشهور أيضاً، على  يف التيمم ما بناًءشكالاإل

يف عنه ن عن السرائر املنع كل، بل عن جممع الربهان ال ينبغي الرتاع فيه، لكلاجلواز هو املشهور عند ا

  . اشتراط اجلواز فيهما بفقد التراب، وليس هلما وجه ظاهرة، وعن النهايةالنور

 ،ثركأللعند املصنف، تبعا لغري واحد من الفقهاء، بل نسب } ىاألقو على وأما بعده فال جيوز{

  .، وجممع الربهان، وغريهم، فأجازوه بعد اإلحراق أيضاًةرك، واملعترب، والتذي عن املصباحك للمحخالفاً

حراق خيرج عن اسم التراب واألرض والصعيد وحنوها، وباملنع عنها يف بعد اإل بأنه :استدل لألول

  .  الثاينقوىن األك، ل)عليهم السالم( خرب الدعائم، عنهم

ضعفهما  أن عرفت خرب الدعائم، وقد على جحنيوين الراك خبرب الراوندي والس:واستدل للثاين

ال فيما خرج إما يف سائر املطبوخات، ك فهو هو، ، وألن الطبخ ال يغري احلقيقه عرفاًةمنجرب بالشهر

 على  جواز التيمم، ويؤيده جواز السجودستصحابا أو استصحاب الصدق، إىل بالدليل، وهذا مرجعه

ونه كذا اخترناه جلواز املشي عليه يف التطهري، وجواز كله، وما دلّ عليه النص واخترناه يف حمكاجلص، 

  .اآلجر املطبوخ على  التيممة يف التعفري، ومنه يظهر صحمطهراً



٢٠٧

 وال جيوز على ، مثل التراب وإن كان مسحوقاً، عدم اجلواز بالطني املطبوخ كاخلزف واآلجرقوىاأل أن كما

   ، وحنوها مما خرج عن اسم األرض،والعقيق ، والفضة، والذهب، والزرنيخ،املعادن كامللح

  

ان مسحوقا مثل كن إاخلزف واآلجر، وك عدم اجلواز بالطني املطبوخ ىاألقو أن ماك{: فقوله

حوق املس على راب وغريه، توهم صدق التأن وجه الفرق بني املسحوقكال خيلو عن منع، و} التراب

ان اسم كحق ال يغري االسم، سواء إذ السواملانع، ل من اوز ك عند طالق الظاهر اإلنكدون غريه، ل

  .اسم غري األرض أو األرض

 مما خرج عن اسم ،، والعقيق، وحنوهاةامللح، والزرنيخ، والذهب، والفضكاملعادن  على وال جيوز{

  . عليهمجاع، اإلى، واخلالف، واملنتهةما هو املشهور، بل عن الغنيك} األرض

  .هي عن ابن أيب عقيل جوازكنعم ح

 أرضاً مع اشتراط ى، فإا ال تسمة سلب اسم األرض عن املعادن حقيقة صح:املشهور على ويدل

  .األرض على ونكالتيمم بأن ي

 قال ،ان من األرض معدن لشيءكل مك فإن  بأن أغلب األرض معادن،:استدل البن أيب عقيل

  ألرض،ثر اكأ على عدن، ملنعامل على  فلو منع،)١(﴾ِفي الْأَرِض ِقطَع متجاِوراتو﴿: تعاىل

                                                

  .٤اآلية : ة الرعدسور) ١(



٢٠٨

  يصح التيمم، لقولهكذلك، ان معدناًكمطلق وجه األرض ولو على صالة ما تصح الك: وبأنه

وألن العقيق وحنوه نوع من . )١(»جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً«): له وسلمآاهللا عليه وصلى (

وقع  إذا  السلب، فإنهةع صح يصح عليه، وملنكذلكسائر األحجار،  على ما يصح التيممكاحلجر، ف

ضربنا يف :  فيه، يقولىمش إذا كذلكاألرض، و على وقعنه إ :أرض امللح، يقال على نسان عن فرسهاإل

  .املتقدمني وين والراونديكاألرض، وللتعليل يف خرب الس

 معدنا، وفرق بني ىل ما يسمكعن   أرضا، الىيسم منا مننع عن ما الإبأنا : األول على ويرد

  .مريناأل

ال يف إتاب كأهل الصالة  ةا يف قبال عدم صحإبني التيمم، ف وصالةفرق بني ال بأنه :الثاينوعلى 

بن  ي علةما يف مرفوعك خبالف التيمم، فهو مقّيد بصدق األرض، ةعامصالة نائس وحنوها، فالكال

يعين الثقل الذي . )٢(﴾ كانت علَيِهم لَّيتالْأَغْاللَ ا ويضع عنهم ِإصرهم﴿: تعاىلبراهيم، يف تفسري قوله إ

  ليهم الغسل والوضوء باملاء، وملفرض اهللا ع أنه سرائيل، وهوإبين  على انك

                                                

  .٢ ح مكان املصلي أبواب من١ الباب ٤٢٢ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .١٥٧اآلية : عرافسورة األ) ٢(



٢٠٩

أذنب خرج  إذا ان الرجلكنائس واحملاريب، وكال يف البيع والإصالة حيل هلم ال حيلّ هلم التيمم، وال

 ك فرفع ذل،ن بدنه البول قطعوه، ومل حيل هلم املغنمصاب شيئاً مأذا إأذنب، و أنه نفسه منتناً، فيعلم

  .)١(عن أمته) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( رسول اهللا

 أن ماك، كالقطع ربما يستعمل يف ذل فإن ، شديداًاًكوه فرك فرمبعىن "طعوهق" أن الظاهر: أقول

يد، ك تأ)٢(» باملقاريضقرضوا حلومهم«، وما يف بعض األحاديث  مربحاً يستعمل يف ضربه ضرباً"قتله"

يد يف كيريد التأ" ة قطعة قطعكقطعأ"حدهم أ يشبه القرض باملقراض، واآلن يقول ك الفرةأنه لشدك

  .الهكن

  .العقيق فيه نوع من التوسع على  احلجرإطالقبأن : الثالثوعلى 

 على حدثا إذا  حىت األعم، ولذا يصدقانةرادإ على بأن الوقوع واملشي قرينتان: الرابعوعلى 

  .األعشاب

الشجر  على ال جاز التيممإاسم األرض، و يه علبأن مفهومهما مقيد مبا يصدق: اخلامسوعلى 

  .أيضا

                                                

  .١٥٧اآلية : عراف األ،٢٤٢ ص١ ج:تفسري القمي) ١(

  .٤ ح املاء املطلق أبواب من١ الباب ١٠٠ ص١ ج:الوسائل) ٢(



٢١٠

   وحنوها مما فيه غبار ،عرف الدابة أو ،اللبد أو ،ومع فقد ما ذكر من وجه األرض يتيمم بغبار الثوب

  

منا الضار سلب إنع عنه، وامل على ذ ال دليلإاسم املعدن اليضر، صدق  أن ان فقد عرفتكيف ك

 التيمم عليها، لتسميتها ة وحنوها، ال يضر يف صحى وحجر الرحةاسم األرض وحنوه عنه، فاجلص والنور

  .باملعدن

، وحنوها مما فيه ةعرف الداب أو اللبد، أو ر من وجه األرض يتيمم بغبار الثوب،كومع فقد ما ذ{

 عليه، ويدل عليه مجاع اإلى دعوا وغريمهةركتذ وال خالف، بل عن املعترب والإشكالبال } غبار

 ليس فيها ةانت األرض مبتلكذا إ «:)عليه السالم(  عن الصادقة، خرب رفاع)١(دليل امليسور إىل ةضافباإل

ان كن إف«: قال»  توسيع من اهللا عز وجلكذل فإن جف موضع جتده فتيمم منهأتراب وال ماء فانظر 

 ال الطني فال بأسإان يف حال ال جيد كن إ و،رشيء مغب أو  من غبارهيف ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم

  .)٢(»يتيمم منهأن 

اهللا  فإن الطني فتيمم به على الإنت يف حال ال تقدر كذا إ«: قال) عليه السالم(وخرب أيب بصري عنه 

   أو  ثوب جافكن معكمل ي إذا  بالعذرأوىل

                                                

  .٢٠٦ ح٥٨ ص٤ ج:العوايل )١(

  .٤ ح التيمم أبواب من٩ الباب ٩٧٢ ص٢ ج:الوسائل )٢(



٢١١

  دخل يف القسم األول  وإال وجب و،ضف بالنإن مل ميكن مجعه تراباً

  

  .)١(»تنفضه وتيمم به أن لبد تقدر

 صابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غبارهأان كإن «: )عليه السالم( ، عن الباقرةوصحيح زرار

  .)٢(»يتيمم منه أن جيد إال الطني فال بأس ان يف حال الكن إمن شيء معه، وأو 

النص يف الروايات، بل املعيار أي شيء فيه غبار، للمناط، ر بك للبد وحنوه، مما ذةال خصوصينه إ مث

 واللبد والثوب، خالفا ة، وال ترتيب بني عرف الدابةارر وزةر، وخلربي رفاعك من ما ذةولوضوح املثالي

س ترتيب الشيخ، ومل يظهر هلما دليل، ورمبا استدل للشيخ بأن كللشيخ حيث رتب، وللحلّي حيث ع

 على ليلدعدم ال: وثانياً. عدم االطراد: ثر من الثوب، وفيه أوالًكن اللبد، وفيه أثر مك أالغبار يف العرف

  .ثر غباراًكتقدمي األ

، ة التيمم بالغبار ضرورنأل}  وجب ودخل يف القسم األول وإالّ،ن مجعه تراباً بالنفضكن مل ميإ{

 التيمم بالغبار إطالق، وان ممن حصل عنده الترابك ن مجعه تراباًكمأذا إوالضرورات تقدر بقدرها، ف

السيد من الم كن، وذا ظهر ما يف كأمن إ الغالب، ولذا صرح يف خرب أيب بصري بالنفض على مرتل

   الغبار للتراب،ةمساوا

                                                

  .٧ ح التيمم أبواب من٩ الباب ٩٧٣ ص٢ ج:الوسائل )١(

  .٢ من أبواب التيمم ح٩ الباب ٩٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٢١٢

 فإن ليه،إ امليل ةرشاد اجلعفريإجعل الوجه االشتراط بفقد التراب، وعن  أن ، بعد املنتهىوقواه يف

  .األول توسعاً على ا يطلق الثاينان رمبكن إالغبار غري التراب، و

  .فتوى النص والطالق أم ال؟ قيل بعدم االشتراط، إل،لغبار مث التيمم عليها ةمث هل يشترط إثار

، فاألحوط بل ةثارال بعد اإلإان الغبار داخل الثوب وحنوه، حبيث ال يصدق التيمم بالغبار كنعم لو 

خرب أيب ك، ةن ظاهر بعض الروايات وجوب اإلثارك، لالغبار على تيمم أنه يصدق حىت ةثاراألقرب اإل

  .بصري السابق

ان كن إ و،افه فيتيمم بغبارهكأ أو فلينفض سرجه،«: )عليه السالم( اجلعفريات، عن علي رواية ويف

  .)١(» سرجهةصف أو ض ثوبهفراجال فلين

  .)٢(»مم بغبارهييت وفلينفض لبده «:)عليه السالم( الدعائم، عن علي رواية ويف

   )عليه السالم(  والصادق)عليه السالم( عن الباقر ته روايويف

                                                

  .ةرض مبتلأ باب من كان يف ٢٣ ص:اجلعفريات) ١(

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٢(



٢١٣

   ومع فقد الغبار يتيمم بالطني ،واألحوط اختيار ما غباره أكثر

  

  .هذا فاألقرب وجوب النفضوعلى  ،)١(» طيباًمل جيد تراباً إذا افهكأ أو لبده أو لينفض ثوبه«

م يف املقام، ورمبا كاب، فدليل امليسور حاالتر إىل ألنه أقرب} ثركواألحوط اختيار ما غباره أ{

  .ان القول األول أحوطكن إقرب وأ، وهذا فتوى النص والطالقيقال بالعدم، إل

ون من التراب، فال يصح التيمم بغبار الدقيق وحنوه، بل هو كمن الواضح اشتراط الغبار بأن ين إ مث

 ال توسعاًإ غبار غري التراب بالغبار، ةين منع تسمكليه، بل ميإ فتوىمن الواضحات، النصراف النص وال

  .وجمازاً

، خالفاً ملا عن ك يف ذلةما هو املشهور، لظهور الروايات املتقدمك} ومع فقد الغبار يتيمم بالطني{

 إىل قربأ الوحل فإن  لدليل امليسور،كل يف جواز التيمم بالغبار، وذلحاملهذب، حيث اشتراط فقد الو

  .التراب من الغبار

 ليس فيها ماء وفيها طني ما ة رجل دخل األمج: قلت)عليهما السالم( حدمهاأ، عن ةزراروخلرب 

على  ونه الرتول من خوف، وليس هكمي ب والكنه راإف: قلت. »نه الصعيدإيتيمم ف«:  قال؟يصنع

 على غريه، وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده أو نفسه من سبع على ن خافإ«:  قال؟وضوء

  ، ةربذعال أو اللبد

                                                

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(



٢١٤

   : فما يتيمم به له مراتب ثالث، وإال وجب ودخل يف القسم األول،إن مل ميكن جتفيفه

   . غري املعادن، األرض مطلقا:األوىل

  

  .أقوى وأشهرثر وكأالسابقة ن الروايات ك ل،)١(»ويتيمم ويصلّي

 املطلق الواجب ألن }ال وجب ودخل يف القسم األولإو{أي الطني  }ن جتفيفهكن مل ميإ{هذا 

 ك املدارىالغبار الذي هو اضطراري، وادع على  يقدمك، وحينذارراًكما سبق مكجيب حتصيل مقدماته 

  .ليس حمل خالف أنه القطع به، بل عن الرياض

  ".ال جيد إال الطني؟"يصدق عليه نه إ :ن قلتإ

عليه ( ده قوله ويؤي،ما هو الغالبكالتجفيف  على يقدر ما ال إىل ال نسلم الصدق، النصرافه: قلت

 إذ ".فإنه الصعيد: ")عليه السالم( وال ينافيه قوله".  بالعذروىلأن اهللا إف: " يف صحيح أيب بصري:)السالم

 وجلاز التيمم به ، جاز التيمم به مطلقاًان صعيداًكو لاملراد صعيد يصح التيمم به يف هذا احلال، وإال ف

  .ولو يف حال االختيار، وهو واضح العدم

  :}يمم به له مراتب ثالثفما يت{

ما كرض املسلوب عنها اسم األ} غري املعادن{ما سبق كجبميع أقسامها } األرض مطلقا: األوىل{

  .عرفت

                                                

  .٥ ح التيمم أبواب من٩ الباب ٩٧٣ ص٢ ج:ئلالوسا) ١(



٢١٥

  . الغبار:الثانية

   ،فيه سقوط األداء ووجوب القضاء  قوى واأل، ومع فقد اجلميع يكون فاقد الطهورين، الطني:الثالثة

  

  .األرضلى  عفيمن مل يقدر} الغبار: لثانيةا{

  .ما سيأيتكالوحل،  على نهموال يبعد تقدم القوي } الطني: ةالثالث{

، رتضىما عن جد املكوجوب األداء، }  فيهىون فاقد الطهورين، واألقوكومع فقد اجلميع ي{

  .أقوالسألة وعدم القضاء، ويف امل

  .، وهو وجوب األداءرتضىما قاله جد امل: أوهلا

ما هو املشهور، بل سقوط األداء ظاهر مذهب ك}  القضاءسقوط األداء ووجوب {:ثانيها

، وال كما عن املدارك  صرحياًما عن جامع املقاصد، ومذهب األصحاب ال نعلم فيه خمالفاًكصحابنا، أ

  .ما عن الروضك نعلم فيه خمالفاً

  .املبسوطما عن ك ا خارج الوقت، تيان، وبني اإلةيف الوقت مث اإلعادصالة التخيري بني ال: ثالثها

  .ما عن القاضي وغريهك، معاًطهارة ، والقضاء مع الطهارةوجوب األداء بال : رابعها

  .ما عن احملقّق يف الشرائعك،  وقضاًءداًءأ رأساًصالة سقوط ال: خامسها



٢١٦

  .ما عن املفيدك، صالةيف أوقات ال تعاىل ر اهللاكيذ أن عليه: سادسها

تسقط حبال،  ا الأ مع التشديد فيها املؤيد ب، خصوصاًصالة الةدلأات إطالقرناه كما ذ على ويدل

  ما دلةيف حال املرض، والغرق، والسقوط يف الوحل، بضميم حىت إال يف حال احليض والنفاس فقط،

  الشارعةمرادصالة ون الكنه مؤيد قوي لإل الشرائط واألجزاء عند التعذر والتعسر، فكسقوط على 

  ".ال تسقط حبالصالة ال "ىتب الفتوك، وقد اشتهر يف ةنك ممةيفيك ةأي حال، وبأيعلى 

وال تدع «: )عليه السالم(  يف النفساء، قالة الوارد)عليه السالم( ، عن أيب جعفرةويف صحيح زرار

 ةورك املذةالعل فإن )١(مكعماد دينصالة ال: قال) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( النيب فإن ،حالعلى صالة ال

ل عليه كدليل امليسور، وقد أش إىل ةضاف هذا باإل، له حبال النفساءة وال خصوصيعموم الصدر، على تدل

  .بأمور

  .ةالتامصالة بال طهور ميسور الصالة ال أن ال يعلمنه إ :األول

  .العمل، وال عمل يف املقام إىل حيتاجنه إ :الثاين

  . ال خيفىل ماكدليل امليسور، ويف ال على دليل الطهور واردن إ :الثالث

                                                

  .٤ ح باب النفساء٩٩ ص٣ ج:الكايف) ١(



٢١٧

ل مورد ك، فإنه يف ةن مورد للقاعدكمل ي الّإاملراد بامليسور امليسور العريف، ون إ :األول على إذ يرد

 :)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( ، فهو مثله قولهالناقص ميسور للتام شرعاً أن ال يعلمنه إ :يقول أن للقائل

املقدور هو املطلوب  أن مل يعلم  أنهل عليهكأي قدر املستطاع، وال يش. )١(»مبا استطتعممنه فأتوا «

  .)٢(»له ككله ال يترك كما ال يدر«: الشرعي، ومثلها

ل ك فإن  الفقهاء،العمل، بل هو خالف مبىن إىل ةوجه الحتياج القاعد النه إ :الثاين على ويرد

ما إ مل،الع إىل ره املتقدمون عليه، إذ وجه االحتياجكثري من املوارد مما يذك بامليسور يف كمتأخر يتمس

 ةما من جهإ، و وحديثاً الفقهاء قدمياًةافك عند ه مسلميتة، ولو من جهةحج أنه  سنده، واضحةمن جه

ليس ميسور املأمور به، وبعض  أنه ميسور املأمور به، وبعض األشياء واضح أنه بعض األشياء واضحأن 

 أن ماكميسور،  أنه  علىيالًدلالعمل ون كميسور أم ال؟ ويف هذا القسم الثالث ي أنه  يفكاألشياء يش

  .ليس مبيسور أنه  على العمل دليلكتر

  ن جمال هلذاكان املراد بامليسور العريف، مل يك إذا نهإ :وفيه

                                                

  .٢٠٦ ح٥٨ ص٤ ج:عوايل اللئايل) ١(

  .٢٠٧ ح٥٨ ص٤ ج:عوايل اللئايل) ٢(



٢١٨

بعض األشياء  ألن العمل، إىل حيتاج  العقد:، فيقال مثالًةل قاعدك يف ك ذلىالم، وإال جركال

بعض األشياء  ألن العمل، إىل  حتتاجةالتجار: ال يقكذلكو ة،العقد بالفارسيك ،عقد أم ال أنه  يفكيش

بعض األشياء  ألن العمل، إىل احلق حيتاج:  يقالكذلك أم ال؟ مثل االجتار بالتأمني، وةجتار أنه  يفكيش

ِتجارةً عن ﴿ و،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ بـ كن التمسكفال مي" حق الطبع"حق أم ال؟ مثل  أنه  يفكيش

  .كغري ذل إىل )٣(»مسلمامرئ   حقى يتولئال« و)٢(﴾تراٍض

لما كم، وك عرفا، مشله احل عرفا، وحقّاًةً عرفا، وجتار، وعقداً عرفاًان ميسوراًكلما كنه إ :واحلاصل

  .ان مرجعه األصولك العرف ك شة من جهكش

ما هو واضح يف مجيع كل األجزاء والشرائط ك على دليل امليسور واردن إ :الثالث على ويرد

 فأت منه بامليسور، فما ،جزائه وشرائطه اذ تعذرأالشيء املأمور به ب أن  امليسور، إذ لسانهةدلأت مقاما

   لتصحيحةهذه القاعد على شكال وغريه من اإل اهلدىره مصباحكذ

                                                

  .١اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .٢٩اآلية : سورة النساء) ٢(

  .٣٦ ح٣١٥ص ١ ج:عوايل اللئايل) ٣(



٢١٩

  . املشهور ممنوعفتوى

 ،مجاع اإلىعرفت اخلالف مما يبطل صغر أن بعد: دعي، ففيها الذي مجاعأما القول بالسقوط، لإل

فاقد  على ، وحيث عرفت وجوب األداءة حمتمل االستناد، بل مقطوعه، ومثله ليس حبجمجاعاإلأن 

 والستر ة، حال فاقد القبلطهارةالطهورين فال قضاء عليه لعدم حتقق موضوع الفوت، فحال فاقد ال

دليل قول رنا ظهر اجلواب عن كقضاء عليه، ومبا ذ حيث الصالة مره بالأوسائر األجزاء والشرائط، مع 

يف وقتها فقد صالة شرط، واملشروط عدم عند عدم شرطه، وحيث مل يأت بالطهارة ال أن املشهور، من

  .اتت، وحتقق موضوع الفوت املوجب للقضاءف

ن إونه إ ليل امليسور يف الوقت مما يوجب التخيري، مثدمن تدافع دليل الشرط، و: ودليل القول الثالث

  .ك املالكيدر حىت الالزم القضاء، فك املالكدراإال يعلم  ىصل

  .، فالالزم القضاء خارج الوقتك املالكدارإللميسور يف الوقت، وألنه مل يعلم : ودليل القول الرابع

 عند عدم شرطه، فال أداء، وحيث ال أداء ال فوت، فال املشروط عدم أن من: ودليل القول اخلامس

  .قضاء

  ، قال ةهيئر وكذصالة ال أن من: ودليل القول السادس



٢٢٠

  ،وإن كان األحوط األداء أيضا

  

ل كر، واجلواب عن الك ألا بال شرط بقي الذة فاذا سقطت اهليئ)١(﴾أَِقِم الصالةَ ِلِذكْريو﴿: تعاىل

  .التفصيل إىل ةواضح، فال حاج

 يف شكال، واإلماًكان استصحاب بقاء الوجوب حمكفقد الطهورين يف الوقت،  إذا نهإ مث

املعيار هو املوضوع العريف وهو باق يف  ألن  يف بقاء املوضوع ممنوع،كغري جار للشأنه  باالستصحاب

 لعدم ، هلما قبل الوقتصار فاقداً إذا  بوجوا فيمالذا حتقق وجوا يف هذا احلال، يلزم القوإنظرهم، و

  .القول بالفصل

عمن حبس يف صالة قوط اللواله لزم س أنه فاقد الطهورين،على صالة رمبا يؤيد وجوب النه إ مث

ما كان مرضه مينعه عن استعمال املاء والتراب ـ كآخر عمره، وعمن  إىل ان ليس فيه ماء وال ترابكم

مروه أ يف جسمه، وةاألطباء منعوه عن استعمال املاء والتراب، حلساسين إ رأيت أنا هذا اإلنسان، حيث

التنظيف ـ وعمن فقد التراب وضره املاء، وعمن  إىل  فيما حيتاجةبأن ينظف جسمه ببعض احملاليل الطيب

  . البعدة بعيد غايكل ذلكسه طول عمره، وكان عك

  أشكلوقد } ان األحوط األداء أيضاكن إو{: املصنف قال رناه يف وجه وجوب األداءكأنه ملا ذكو

                                                

  .١٤اآلية : سورة طه) ١(



٢٢١

الغسل وإن مل أو   بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء: قال،مجدا أو وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا

   ،جير

  ابن العم، والربوجردي،:ةت عليه السادكن سإاملنت، فأوجب األداء، و على السيد اجلمال،

  . اهلدى، ومصباحكيده املستمسأواألصطهبانايت، و

، واملبسوط، ةما عن املقنعك} العلماءمجدا، قال بعض  أو ذا وجد فاقد الطهورين ثلجاًإو{

أعضاء  على بوجوب مسحه{شف اللثام، وغريها ك وابن سعيد، واحلدائق، وام،ك األحة، وايةوالوسيل

  أبا عبد اهللاسأل رجل:  بن شريح، قالةخرب معاويكلبعض النصوص، } ن مل جيِرإسل والغ أو الوضوء

ال إجند  نتوضأ وال أن  ـ والثلج، ونريدةيصيبنا الدهق ـ الريح الثلجي:  وأنا عنده، فقال)عليه السالم(

  .)١(»نعم«:  به جلدي؟ قالكدلأيف أتوضأ، ك، فجامداًماًء 

 غسال ىالعضو املغسول حبيث يسم على غت النداوه حداً جيريلن بإ(: ، فقال املنتهى يفوفصل

التراب، وإن مل  على ان مقدماًكو.. .آخر ما وجب عليه إىل جزء من البدن، على فليغتسل اجلزء من املاء

  )٢()يخ من استعمال الثلج فاألقرب ما قاله الشكذلكن كي

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من١٠ الباب ٩٧٥ ص٢ ج:ائلالوس) ١(

  .١٩ س ١٤٣ ص١ ج: املنتهى)٢(



٢٢٢

  .ىانته

 وأنت خبري بأن هذا هو ما نقله ،ن الغسلكمل مي إذا منا هو فيماإاستعمال الثلج كفاية  أن وظاهره

بعدم :  احتمال ثالثكن الغسل بالثلج، وهناكأم إذا تفي الشيخ بعدم الغسلكي أن عن الشيخ، إذ يستبعد

 قبل االستعمال فال ان ماًءكبلزوم استعمال املاء الذي  ك املاء، واستدل لذلىن جرإالغسل بالثلج و

يف كو. بدوي أنه ك باالستعمال، وفيه نظر واضح، إذ لو سلم اإلنصراف فال شان ماًءكيشمل ما 

  : أربعان فصور الثلجك

ال عند من إ يف وجوبه إشكاليتوضأ به، وهذا ال  أو يذيب الثلج وجيعله ماًء ويغتسل أن :األوىل

  . فيهشكال وقد عرفت اإل،ما تقدم عن بعضهمكاد املاء ليس بواجب، جيإ أن ىير

 يف شكالينبغي اإل ال أيضاً األعضاء حني االستعمال، وهذا على يغتسل بالثلج مع جريانه أن :لثانيةا

  .)١(»ك املاء فحسبكذا مس جلدإ«: )عليه السالم( قولهك امليسور، واملطلقات ةوجوبه، ويدل عليه قاعد

  سلم،، وصحيح حممد بن م)٢(ةخرب معاويك، ةاخلاصواألخبار 

                                                

  .٧٢ حمنهاطهارة  الةوصفاجلنابة  حكم ٦ الباب ١٣٧ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٢٦ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٩١ ص١ ج:التهذيب) ٢(



٢٢٣

 أو يغتسل بالثلج«: ال الثلج؟ قالإ عن الرجل جينب يف السفر الجيد )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت

  .)١(»ماء النهر

 أو سألته عن الرجل اجلنب:  قال)عليه السالم(  بن جعفرى عن أخيه موس،بن جعفر ي علوصحيح

يتيمم أم ميسح بالثلج وجهه؟ أفضل؟ أ أيهما  وصعيداً معه ماء وهو يصيب ثلجاًونكغري وضوء اليعلى 

وحنوه خربه . )٢(»يغتسل به فليتمم أن  علىمل يقدر فإن ، بلّ رأسه وجسده أفضلاذإالثلج : قال

  .)٣(اآلخر

ال إ سألت عن الرجل جينب يف األرض فال جيد:  قال)عليه السالم( عبد اهللاوما رواه احلليب، عن أيب 

 األرض اليت يوبق فيها كتل إىل باملسح مث اليعودصلي ي«: الصعيد؟ قال إىل  وال خيلص جامداًماًء

  .)٤(»دينه

  .جسمه على املراد باملسح مسح الثلج أن "خيلص ال"ن ظاهر إف

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من١٠ الباب ٩٧٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٠الباب  ٩٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح التيمم أبواب من١٠ الباب ٩٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١٣٤ ح كتاب السفر٣٧٢ ص:احملاسن) ٤(



٢٢٤

ه بدون اجلري، فهل وعضاأ، بل تتبلل هأعضائ على جيري املاء أن يغتسل بالثلج بدون أن :ةالثالث

 الوضوء صادق، ةبعض أدل أن من: االحتياط باجلمع؟ احتماالت أو سح وحده، أم التيمم وحده،جيب امل

اجلمع بني دليل الغسل وبني دليل الدهن ومس اجللد  أن  مس اجللد، ومنةمثل روايات الدهن، ورواي

  بوجوب أحدمها، وحيث ال وضوح يف أحدمجايليقتضي حصول أقل قدر من اجلريان، ومن العلم اإل

  .الدليلني، فال بد من اجلمع بني األمرين

، ةأعضائه بدون حصول شيء من البلل، وفيه االحتماالت املتقدم على ميسح الثلج أن :ةالرابع

 ة مقيدة واحلليب، والتيمم ألنه ليس بغسل مع اعتبار الغسل، والرواية رواييت معاويطالقفاملسح إل

عليه ( ون املطلق يقيد باملقيد، وقولهكيف الصورتني التيمم، ل، واألقرب مجايلاإلللعلم بالصحيح، واجلمع 

 ثرياًك أنه بقسون التيمم رتبته بعد الغسل والضوء، وقد ك ةمنسلخ عن التفضيل، بقرين" أفضل: ")السالم

عليه (  وقوله،)١(﴾ ِفي الناِر خير فَمن يلْقىأَ﴿: تعاىلقوله كيف أصل الفعل، " التفضيل"ما يستعمل 

  .كغري ذل إىل )٢(» مينبدهلم يب شراًأو «:)لسالما

                                                

  .٤٠اآلية : سورة فصلت) ١(

  .٢٥ ةطباخل ٦٦ ص:ةج البالغ) ٢(



٢٢٥

   ،ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم ما

  

ومع عدم {. تبلل العضو باملسح صورة  يفاألحوط ضم املسح إليه خصوصاً أن  يفكش نعم ال

مم ن التيكن الغسل واملسح باجلمد، وأمكمل مي إذا  أنه يفإشكالال } م بوجوب التيمم ماكانه حكمإ

 كاجلمد والثلج، إذ ليس ذل على جمال الحتمال وجوب التيمم بالصعيد وجب التيمم بالصعيد، ال

ان يف حبر من الثلج، فهل جيب ك إذا ماكن التيمم بالصعيد، كمل مي إذا  أما.ا بالصعيدمغسال، وال تيم

ما عن كقهاء األول،  من الفةون من مصاديق فاقد الطهورين، ظاهر مجاعكالثلج أم ال؟ بل ي على التيمم

، واستدل ةرامكاتب، والقواعد، واملراسم، والبيان، واملوجز اهلادي، ومفتاح الكصباح، والاملصباح، واإل

الشرط سقط، وباالستصحاب حيث كان جيب  نكذا مل يإالتراب شرط، ف فإن  امليسور،ة بقاعدكلذل

  .يهما قدر عل على التراب استصحب وجوبهعلى التيمم فإذا مل ميكن 

هو «:  فقال، جامداًماًء أو ال الثلجإسألت عن رجل أجنب يف سفر ومل جيد : وبصحيح ابن مسلم

  .)١(»هذه األرض اليت يوبق دينه إىل يعود أن ى، يتيمم وال أررة الضروةمبرتل

  :ظاهر قوله أن ماكتراب،  ال أنه "ومل جيد: "إذ ظاهر قوله

                                                

  .٩ ح التيمم أبواب من٩ الباب ٩٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٢٦

 إىل  لدينه، وذهب غري واحد من الفقهاءةن موبقكوإال مل يالتيمم بالتراب،  على يقدر ال أنه "يوبق"

  .الثاين، ألنه ال تراب له، وهو شرط يف التيمم مقوم له

 عن الثلج ليس ميسوراً على التيمم ألن ، امليسور ال جتري هناة، بأن قاعدلنياألوورد استدالالت 

املوضوع  ألن اب ال جمال له،اخلشب وحنوه، واالستصح على األرض، بل هو مثل التيمم على التيمم

. مراده عدم وجدان املاء" مل جيد: "األرض، وقوله على ، إذ لعل املراد ا التيممةبدل، والروايه جمملتم

، واملراد نقص الدين، الحرمته، املائيةطهارة ال أو ةاخلبيثالطهارة يراد به فوات  أن نكمي" وبقي"وقوله 

سئل عن  أنه ،)عليهما السالم( حدمهاأما رواه التهذيب عن ك ، أيضاًلورود مثله يف التيمم باألرض

  .)١(»ال«: جل املراعي وصالح اإلبل؟ قالأ ليس فيها ماء من شهرالرجل يقيم بالبالد األ

 يف أرض ال ةال تطلب التجار«: قال أنه )عليه السالم( تاب املعايش، عن الباقركوما رواه يف 

  .)٢(»الثلج على الإصلي ت أن تستطيع

                                                

  .٨ ححكامهأيمم و يف الت٢٠ الباب ٤٠٥ ص١ ج:التهديب) ١(

  .١ حب بهس ما يكت أبواب من٦٨ الباب ١٧٩ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٢٧

 وأحوط من ذلك ، واألحوط ضم األداء أيضا، لفاقد الطهورين كفاية القضاءقوى فاأل،ومراعاة هذا القول أحوط

   ،مع وجود الثلج املسح به أيضا

  

هذا فاملرجع وعلى  للتيمم، ة يراد به الضرور)١(»ة الضرورةهو مبرتل«: )عليه السالم( وعليه فقوله

 األداء لفاقد الطهورين، ووجوب القضاء، حيث م عدىال عند من يرإ عن التيمم بالثلج، اللهم ةالرباء

خارج  املائية طهارةبالصالة ال أو الثلج يف الوقت، على بالتيممصالة الما إ  بأن الواجب عليهإمجااليعلم 

 ال علم بوجوب شيء داخل الوقت، ة الروايإمجالبعد نه إ :وفيه. مجايلما للعلم اإلإتيازم الوقت، فالال

نعم ال . ما سبق، وال قضاءكيف الوقت طهارة ولو بدون الصلي ي أن عندنا فالواجب أما ،ةاألصل الرباءف

  .صالةاالحتياط التيمم بالثلج مث ال أن  يفكش

} ةفايكلفاقد الطهورين {عندنا } ى فاألقو،حوطأ هذاه القول ةومراعا{: أنه لذا قال املصنفكو

خروجا عن خالف من } األداء أيضا{ إىل القضاء}  ضم واألحوط،القضاء{األداء، وعدم وجوب 

  .وجبأ

  ملا عرفت، }  مع وجود الثلج املسح به أيضاكحوط من ذلأو{

                                                

  .٣ حرض غطاها الثلجأ يف الرجل يكون يف ٩٤ الباب ١٥٨ ص١ ج:االستبصار) ١(



٢٢٨

الغسل وال جيوز معه التيمم  أو  تعني الوضوء وإالّ،مسحه على وجه جيري أو ،مل ميكن إذابة الثلج إذا هذا كله

  .أيضاً

  

 أو رماد أو ما وجد من خشب على أجد من قال بالتيمم، فلم ن من الثلج أيضاًكمل يتم إذا أما

مل  إذا لهكهذا {. دليل امليسور ـ الوجوب هنا أيضاًكـ  بعض استدالالم ىان مقتضكن إ و،غريمها

  .سل والوضوء باملاءوالغ } الثلجبة إذانكمي

  .ةي األولاألدلة ىألنه مقتض} سلالغ أو وجه جيري، وإالّ تعني الوضوء على أو مسحه{

، ة اهللا إليهم يوم القيامك يضحةثالث«:  قال)عليه السالم( الشيخ املفيد، عن أمري املؤمنني رواية ويف

ويناجي ربه، ورجل صلي فراشه ومعه زوجته وهو حيبها فيتوضأ ويدخل املسجد في على ونكرجل ي

 وهو مع قي عدواًسره مث دخل فيه واغتسل، ورجل لكالثلج ف إىل  فقامم يصب ماًءل فةأصابته جناب

  .)١(»قتل حىت أصحابه فجاءهم مقاتل فقاتل

 فقد قالوا يف اهللا ،"مال العقابك"املراد بالغضب  أن ماك" مال الثوابك "كاملراد بالضح: أقول

  .»ئ املبادكخذ الغايات واتر «:سبحانه

  .يشرع التيمم يف مقام وجدان املاء إذ ال} جيوز معه التيمم أيضاً وال{

                                                

  .١٨٨ ص:االختصاص) ١(



٢٢٩

األحوط مع وجود التراب  أن  كما عرفت جواز التيمم مبطلق وجه األرض إالقوىإن كان األو): ١ـ مسألة (

 املدر و كما ال فرق يف احلجر،األمحر واألصفر واألسود وعدم التعدي عنه من غري فرق فيه بني أقسامه من األبيض

   ،بني أقسامهماأيضاً 

  

 إال{ما سبق ك} يمم مبطلق وجه األرض كما عرفت جواز التقوىإن كان األو{): ١ـ مسألة (

ر ك وقد ذ،ما عرفتك من خالف من عني، خروجاً} األحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنهأن 

  .ما هو واضح ملن راجع املفصالتك باالستحسانات أشبهبعض الفقهاء تفاصيل 

 طالق، إلةركما عن التذك العلماء إمجاعب(} بني أقسامه{أي يف التراب } من غري فرق فيه{

  .كذا يف املستمسك )١()التراب

ان اللون حاجزا ك فإن وسائر األلوان، ولو لون التراب}  واألمحر، واألصفر، واألسود،من األبيض{

 ليلد جاز التيمم به، إذ ال ن اللون حاجزاًكالتراب، وإن مل ي على اًممل يصح التيمم به، ألنه ليس تيم

  .طالقبني اللتراب اخلشن والناعم، لإلفرق  ال أنه ماكمنع اللون، على 

 منعند  أو سواء عند من مينع عن التيمم ما،} بني أقسامهما أيضاً املدر وكما ال فرق يف احلجر{

  .ال القولنيك على ل واحد،ك يف الكاملال ألن  جواز التيمم ما،ىير

                                                

  .٣٨٦ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٢٣٠

  . احلجردر مثّ املومع فقد التراب األحوط الرمل مثّ

  

}  املدرمثّ{ألنه يشبهه، فيشمله التراب ولو بنحو من التوسع } ب األحوط الرملمع فقد التراو{

  .ألنه تراب قد خلطه املاء فتيبس

 ةال وجه هلذا االحتياط، لوحد أنه ن الظاهركال اآلخرين، لكألنه أبعد من التراب من }  احلجرمثّ{

 على فقهاء يف املراتب، فاملصنفم باملراتب شبه استحسان، اختلف الكاحلن إ الصدق يف اجلميع، وحيث

، مث الطني، مث ةتقدم التراب مث الغبار يف الثوب وحنوه، مث اجلص والنور على ما عرفت، وصاحب املفاتيح

  .احلجر واخلزف

، ة والرمل واجلص والنورىتقدمي التراب، مث األرض، من احلجر واملدر واحلص على اشف الغطاءكو

، ة، مث مسحوق املطبوخ من اجلص والنورةاجلص والنورك، ا يعد تراباًمث غبار الثوب، مث غبار األرض مم

  .رهكبات مبا يطول ذك الترتيب بني املرىب من هذه األشياء، وقد راعكحل، مث املرومث ال

تقدمي التراب، مث األرض، مث الرمل، مث احلجر، مث الغبار، وجعل آخر املراتب  على رتضىوالشيخ امل

  .ةللبنالطني، وبعده اجلص وا

  تقدمي التراب، مث األرض، مث على  اهلدىومصباح



٢٣١

ل ك ب من قرةغريها من التفصيالت الناشئ إىل احلجر؛ مث املدر، مث الرمل، مث الغبار، مث الوحل،

 األرض غري أقسام عدم الفرق بني مجيع :ما عرفتك ىالحق لسابقه يف الصدق يف ذهن املفصل، واألقو

  . بالنصةا متأخر حيث مرتبتهم،الغبار والطني



٢٣٢

إن كان من و ،الرماد و،اخلزف و،اآلجر و،م على اجلص املطبوخال جيوز يف حال االختيار التيم): ٢ـ مسألة (

   األحوط اجلمع بني التيمم بأحد املذكورات ،احلجر واملدر و لكن يف حال الضرورة مبعىن عدم وجدان التراب،األرض

  

 ،اآلجر و،التيمم على اجلص املطبوخ{عند املصنف } ارال جيوز يف حال االختي{): ٢ـ مسألة (

قد (: كل ما عدا الرماد، وقال يف املستمسكن الظاهر عندنا جواز التيمم بالكل} الرماد و،اخلزفو

قسمني،  على فإنه} من األرض{الرماد  }إن كانو{ ،)١() اجلواز يف غري الرمادىان دعوكمإعرفت 

 لعدم كصبحت رماداً، وذلأاحترقت  إذا األرض فإن ه األرض،صله الشجر وحنوه، ورماد أصلأرماد 

األقرب جواز ( :امك األحةن عن ايكال قسميه، لك على الرماد، على صدق األرض والتراب والصعيد

ن كوين املتقدم، لكالتعليل يف خرب الس على أنه اعتمدك، و)٢()التيمم برماد التراب، خبالف رماد الشجر

  . يف داللتهشكالعرفت سابقاً اإل

 أو قسام األرض،أوغريها من } احلجر واملدر و مبعىن عدم وجدان التراب،لكن يف حال الضرورة{

عقال حلائل عن االستعمال  أو حنومها، أو غصب أو  ملرضن مينع استعماهلا شرعاًك لةانت موجودك

  اجلص، } األحوط اجلمع بني التيمم بأحد املذكورات{

                                                

  .٣٨٧ ص٤ ج:املستمسك) ١(

  .٣٨٧ ص٤ ج:املستمسككما عن ) ٢(



٢٣٣

 يمم بأحد املذكورات والصالة مثّرة من الغبار والطني األحوط الت وباملرتبة املتأخ،ما عدا رماد احلطب وحنوه

  .قضاؤها أو إعادا

  

ووجه } الطني وباملرتبة املتأخرة من الغبار و،حنوه وما عدا رماد احلطب{واآلجر، واخلزف 

 لشكان حيث عرفت عدم اإلك ل،وراتكاملذ على  املصنف يف صدق األرضإشكالاالحتياط 

  .فاالحتياط استحبايب

واالحتياط عندي استحبايب لعدم } قضاؤها أو  إعاداالصالة مثّ واألحوط التيمم بأحد املذكورات{

  . جلواز البدار وعدمهة فهي تابعةعاداإل أما القضاء، على الدليل



٢٣٤

  . لي بالطنيط إذا اآلجر واللنبو جيوز التيمم حال االختيار على احلائط املبين بالطني): ٣ـ مسألة (

  

 اللنب وعلى احلائط املبين بالطني{بل االضطرار } جيوز التيمم حال االختيار{): ٣ـ مسألة (

 ون الشيء امليمم عليه مفروشاًكاألرض، إذ ال مانع من  على واخلزف، وغريها مما يصح التيمم} اآلجرو

 ،ما هو واضحكملفروش بدوي ا إىل ، واالنصرافاألدلة طالقغريها، إل أو يف السقف أو يف احلائطأو 

 السمنتن إ  مث،}إذا طلي بالطني{خيصص اآلجر وحنوه مبا  أن له املصنف، ال بدكنعم من يري املراتب 

ن مل أخلوط مبا سلبه االسم ب إذا  نعمى،نوع من األرض، ألنه مسحوق احلجر والرمل واحلصأيضاً 

منا هو إرناه من تأخر الطني كنئذ، وما ذ اخلليط فيه، مل يصح التيمم عليه، لعدم الصدق حيكيستهل

  .قسام األرضأالرطب، ال اليابس، فالطني واللنب اليابسني يف عرض سائر 



٢٣٥

حنو ذلك  وحجر السن وحجر النار وكذا حبجر الرحىو  ،إن مل يسحق وجيوز التيمم بطني الرأس): ٤ـ مسألة (

  . لتيمم بطني األرمينكذا جيوز ا و،لعدم كوا من املعادن اخلارجة عن صدق األرض

  

الذي } حجر النار وكذا حبجر الرحى و، إن مل يسحق وم بطني الرأسجيوز التيم{): ٤ـ مسألة (

الذي يستخرج من سراديب النجف األشرف عند تعميقها } حجر السنو{خترج منه النار عند القدح 

من سائر األحجار، } و ذلكحنو{ني كس، وقال بعض الشراح، املراد منه احلجر الذي يشحذ به الثرياًك

لعدم كوا من املعادن اخلارجة عن {يضر  وا من املعادن الكل، وكال على لصدق الصعيد واألرض

 على ال صح، لعدم دليلإ مل يصح التيمم به ومل يسم أرضاً إذا املعدن أن وقد سبق} صدق األرض

  .خراج املعدنإ

 وغريها، ة،، وطني البصرةذا بطني اخلاوك الدواء، واملستعمل يف} كذا جيوز التيمم بطني األرمينو{

  .تضر بعد الصدق  الةمور خاصأاجلميع، واالستفاده منها يف  على لصدق األرض



٢٣٦

  . بأن مل يكن عالها امللح صدق كوا أرضاً إذا جيوز التيمم على األرض السبخة): ٥ـ مسألة (

  

} بأن مل يكن عالها امللح ق كوا أرضاًصد إذا جيوز التيمم على األرض السبخة{): ٥ـ مسألة (

امللح ليس يصدق عليه األرض الصعيد  ألن عالها امللح مل يصح، إذا نعم. لصدق األرض وحنوها عليها

 ةالعاشرسألة ره ملا يأيت يف املكنعم ي. وين ال يصح العمل بهكالتعليل يف خرب الس أن والتراب، وقد تقدم

  .من الفصل الالحق



٢٣٧

  . إشكالإزالته بالغسل  يف جواز و، املسح امثّ، التيمم بالطني فلصق بيده جيب إزالته أو إذا ):٦ـ مسألة (

  

 ة لظهور أدلكوذل}  املسح امثّ الم بالطني فلصق بيده جيب إزالته أوإذا تيم{): ٦ـ مسألة (

   ، وعدم احلائل، والطني حائل اةالتيمم يف لزوم املباشر

اعتبار  على ما يتيمم به فال دليل أما ضار،احلائل األجنيب  ألن ،ةزالم اإلومن قول آخر بعدم لزو

ال من القولني ك عند من يشترط العلوق، واختار ةن القول باعتبار وجوده يف اجلملكعدم حيلولته، بل مي

مع عدم  األدلة طالقزالته، إلإيلزم  الطني اليسري املتعارف لصوقه ال أن بعض الشراح واملعلقني، والظاهر

  .ة لزم التنبيه عليه يف الروايان الزماًك، فلو ةهذه اجله إىل التفات الناس

الظاهر  ألن }إشكالإزالته بالغسل  يف جوازو{زالته إثري غري املتعارف لصوقه فالالزم كأما الطني ال

مسحه مبنديل  إذا له، وحنوهكمل يذهب األثر  إذا من الدليل لزوم األثر يف اليد وهو يزول باملاء، إالّ

: ك، فقول املستسماألدلة يف إطالقل غسله، وال كاألرض يش على  يف باب الضربكذلكوحنوه، و

  . حمل نظر)١()طالقملنافاته لإل(

                                                

  .٣٨٨ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٢٣٨

كذا على الطني  و،حنو ذلك أو الرماد أو من التنب  ال جيوز التيمم على التراب املمزوج بغريه): ٧ـ مسألة (

  .كان ذلك الغري مستهلكا إذا م به عدم كونه خملوطا مبا ال جيوز التيمم به إالتيم فيشترط فيما ي،املمزوج بالتنب

  

 ألن }حنو ذلك أو الرماد أو من التنب  ال جيوز التيمم على التراب املمزوج بغريه{): ٧ـ مسألة (

ما عن املبسوط، كالتراب اخلالص، وهذا هو الذي اختاره غري واحد،  على  الضرباألدلةظاهر 

التنب ك اًون اخلليط مميزكيأن بني  ك، وجامع املقاصد، وغريهم، من غري فرق يف ذلىركرائع، والذوالش

كذا على الطني و{: ومنه يظهر وجه قوله. الرماد املخلوط بالترابكغري ظاهر  أو املخلوط بالتراب،

جيوز ال فرق فيما النه إ مث}  مبا ال جيوز التيمم بهم به عدم كونه خملوطاًاملمزوج بالتنب فيشترط فيما يتيم 

امتزاج التراب بالطني يف غري حال ك ة املتقدمةان الرتبكمإيف حال  أو الرماد،ك ون ال جيوز أصالًكيأن 

 ال مينع الصدق، وهذا هو الذي اختاره كاجلزء املستهل ألن }كان ذلك الغري مستهلكا إذا إال {ةالضرور

اخلالص منه، وفيه نظر،  إىل ، ولعله النصراف الترابةنيي عن اخلالف والغك ملا حغري واحد، خالفاً

لبقاء االسم معه وألنه يتعذر يف بعض (:  قال، يف الترابةالغلبكفاية تبه ك يف بعض ةي عن العالمكوح

   صورةالم يفك وفيها نظر، إذ بقاء االسم جماز، وال،)١()املواضع

                                                

  .١١ س١٤٢ ص١ ج: املنتهى)١(



٢٣٩

  .التعذر صورة ان ال يفكماإل

 على يضر شيئا، ويدل االستيعاب غري الزم، فاخليط ال ألن ا غالبه التراب،مكفاية نعم رمبا يستدل ل

وضع الوضوء عمن مل جيد املاء  أن فلما«: )عليه السالم( ، عن الباقرةعدم لزوم االستيعاب صحيح زرار

،  التيممك أي من ذل)١(﴾أَيديكُم ِمنهو﴿مث وصل ا ) مكبوجوه: (، ألنه قالأثبت بعض الغسل مسحاً

  .)٢(»ف وال يعلق ببعضهاك الصعيد ببعض الكالوجه ألنه يعلّق من ذل على مجع مل جيرأ كذل أن ألنه علم

 أو الم نظر، فاألقرب ما عليه املشهور من لزوم اخللوص،كموضع ال على ةيحح الصةيف دالل: أقول

  .اكون اخلليط مستهلك

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .١ ح التيمم أبواب من١٣ الباب ٩٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٢٤٠

  الطنيمل يكن إالّ إذا  أنه كما،ن إذابته وجب كما مرأمكو اجلمد أو مل يكن عنده إال الثلج إذا ):٨ـ مسألة (

  . أمكنه جتفيفه وجبو

  

لوجوب } أمكن إذابته وجب كما مر واجلمد أو إذا مل يكن عنده إال الثلج{): ٨ـ مسألة (

 على لتقدم اجلاف} أمكنه جتفيفه وجب ومل يكن إال الطني إذا  أنهكما{ الواجب املطلق ةحتصيله مقدم

ان ممزوجا كذا إالتراب املمزوج باملاء، ف على الطني مقدمن إ ، وحيثفتوىيف النص والما كالرطب 

  . الواجب املطلقة ملا تقدم من وجوب حتصيل مقدم، لزمنه جعله طيناًكوأم



٢٤١

  . حنوه أو لو بالشراءو  م به وجب حتصيلهمل يكن عنده ما يتيم إذا ):٩ـ مسألة (

  

، ةاملصاحلك }حنوه أو لو بالشراء و  يتيمم به وجب حتصيلهإذا مل يكن عنده ما{): ٩ـ مسألة (

ثري يورث احلرج والضرر، فالظاهر ك مال ك الواجب املطلق، ولو أراد بذلة لوجوب حتصيل مقدمكوذل

عليه ( الضرر، للمناط يف دليل شراء ماء الوضوء، ولقوله صورة عدم الوجوب، واحتمال الوجوب يف

حتمال ا مناقش فيه، إذ ال علم باملناط بعد ،)١(»ثريك مال كا يشتري بذلوم«:  يف بعض رواياته)السالم

ل من املاء كان شراء كان األحوط الشراء، ولو ك ال اطراد هلا، وإن ةمكون الوضوء أهم، واحلك

 على التراب، إذ ال ملزم أو يتخري بني الشراء للماء، أنه ضررياً مرفوعياً، فالظاهر أو والتراب حرجياً

  .الترابيةو املائية من موارد التخيري بني أيضاً ، وهذاةاملائي

                                                

  .١٧ ح باب النوادر٧٤ ص٣ ج:الكايف) ١(



٢٤٢

  .م ما غباره أزيد كما مريقد م بالغباركان وظيفته التيم إذا ):١٠ـ مسألة (

  

الم فيه، ومر كال} م ما غباره أزيد كما مريقد إذا كان وظيفته التيمم بالغبار{): ١٠ـ مسألة (

، فالظاهر  واألقل ماًءثر ماًءكمره بني الطني األأحتياط، ولو دار  يف لزوم التقدمي، وإن حسن االشكالاإل

 إىل ، ولو اضطرةالتاليسألة ، ملا يأيت يف املان األحوط تقدمي األقل ماًءك، وإن األدلة طالقالتخيري، إل

  . والضرورات تقدر بقدرهاة، ألنه ضروراملخلوط، قدم األقل خلطاً على التيمم



٢٤٣

إن كان األحوط مع وجود اليابسة و  التراب الندي وم اختيارا على األرض النديةتيمجيوز ال): ١١ـ مسألة (

  .تقدميها

  

ما هو املشهور، بل ك} راب النديالت و على األرض النديةجيوز التيمم اختياراً{): ١١ـ مسألة (

 مع ة اليبوساشتراط إىل ن يظهر من احلدائق، امليلك، لاألدلة طالق إلك عليه، وذلمجاع اإلةركعن التذ

 ليس فيها تراب وال ماء ةانت األرض مبتلكذا إ«: )عليه السالم(  عن الصادقة رفاعةان، لصحيحكماإل

 ةظاهر الصحيح أن : وفيه)١(»عز وجل توسيع من اهللا كذل فإن فانظر اجف موضع جتده فتيمم منه

إن كان و{الم كالما هو موضع ك، ال التراب األجف ل األرض طيناًك، فيما صار "الطني األجف"

  .وجبأ من خالف من ، وخروجاًةالحتمال املناط يف الصحيح} األحوط مع وجود اليابسة تقدميها

                                                

  .٤ ح التيمم أبواب من٩ الباب ٩٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٤٤

 أو وجبت اإلعادة و،به بطلت ىصلّإن و،  م مبا يعتقد جواز التيمم به فبان خالفه بطلتيم إذا ):١٢ـ مسألة (

  . من املتأخرة مع كون املتقدمة وظيفته  أنهمن املرتبة املتقدمة فبان أنه كذا لو اعتقد و،القضاء

  

وجبت  وبه بطلت ىصلإن  و إذا تيمم مبا يعتقد جواز التيمم به فبان خالفه بطل{): ١٢ـ مسألة (

 ن، بأةس املسألكمدار االعتقاد، ومنه يظهر ع م دائر مدار الواقع الكاحل ألن كوذل} القضاء أو اإلعادة

 صح وصحت صالته، ان يف الواقع تراباًك منه، وة متشي قصد القرب، معونه تراباًكتيمم مبا يعتقد عدم 

 بعد الفراغ، ك، ولو شطهارةحراز الشرط يف حصول الإف، للزوم ك مل يونه تراباًك كولو تيمم مبا يش

  . أم ال؟ صح لقاعده الفراغان تراباًكهل  أنه يف

لنفس الدليل }  ة مع كون املتقدمة وظيفتهمن املتأخر أنه من املرتبة املتقدمة فبان أنه كذا لو اعتقدو{

ون خالفه جلهله كي أن  أيضاً، وال فرق يف البطالن بنيك هناةوركالسابق، ويأيت هنا سائر الفروع املذ

  .كغري ذل أو غفلته، أو نسيانه، أو م،كباحل أو باملوضوع،



٢٤٥

 ،ر بعضهم عنه بالوحللذا عبو لصق باليداملناط يف الطني الذي من املرتبة الثالثة كونه على وجه ي): ١٣ـ مسألة (

  .  عليهيدالن وإن كان األحوط تقدمي اليابس و،فمع عدم لصوقه يكون من املرتبة األوىل ظاهراً

  

كونه على وجه {بعد التراب والغبار  }املناط يف الطني الذي من املرتبة الثالثة{): ١٣ـ مسألة (

 نه أعم منه، ومنه يعلمإ، خبالف الطني فكالوحل هو ذلن  أل}ر بعضهم عنه بالوحللذا عب ويلصق باليد

 ، وبني الطنيةون األرض نديك، وفرق بني ةون روايات الطني مطلقكوجه هلذا التخصيص بعد  الأنه 

  . عن ندي األرضة متأخرةنه مرتبإف

مم به اليت يتي} فمع عدم لصوقه يكون من املرتبة األوىل ظاهراً{: ومنه يظهر ما يف تفريعه بقوله

ون الطني ك وغريمها  اهلدى يف املنت، اختار اجلواهر ومصباحشكالرنا من اإلكاختيارا، ولذا الذي ذ

  .لثانية اةمطلقا من املرتب

اليابس والندي  أما بل هو األقوي،}  الندي عليه وإن كان األحوط تقدمي اليابسو{: أنه لذا قالكو

  .الندي، واهللا سبحانه العامل على سن تقدمي اليابسان األحك، وإن ة واحدةفقد عرفت أما يف مرتب



٢٤٦



٢٤٧

  فصل

يكون طاهرا أن م بهيشترط فيما يتيم

  

  }فصل{

، ة وال خالف، بل عن الناصريات، والغنيإشكالبال } ون طاهراكي أن تيمم بهييشترط فيما {

تاب كه باللتدل  عليه، واسمجاع، وجامع املقاصد، وغريها، اإلةرشاد اجلعفريإ، وةرك، والتذىواملنته

ةوالسن.  

 إىل ما نسبك الطاهر، :املنصرف من الطيب فإن ،)١(﴾صعيداً طَيباً﴿: تعاىل فقوله ،تابكأما ال

   إذ هو )٢(﴾حالالً طَيباً﴿ما يف كيراد بالطيب احلالل،  أن خمتار مفسري األصحاب، وال حيتمل

                                                

  .٤٣اآلية : سورة النساء) ١(

  .١٦٨اآلية : البقرةسورة ) ٢(



٢٤٨

   إىل وإن مل يكن عنده من املرتبة املتقدمة إال النجس ينتقل ،ناسياً أو  وإن كان جاهال بنجاسته،فلو كان جنسا بطل

  

 إذ ،)١(﴾الْبلَد الطَّيب﴿ما يف كيراد به ما ينبت  أن ، والةنه شيء غري أصل احلليإخالف الظاهر ف

 مما ال ينبت، أشبهنبات ال يناسب التيمم، وألنه يلزم عليه خروج احلجر والرمل وما نبات وعدم اإلاإل

  . له يف املقامةيراد طيب النفس يف مقابل خبيث النفس، إذ ال مناسب أن ف الظاهر، والوهو خال

، )الطاهر لنفسه، املطهر لغريه( :املراد به فإن "الطهور"لفظ  على فهي األخبار املشتمله: ةوأما السن

يف جامع املقاصد، مبا  أيضاً ك ورمبا استدل لذل،"طهورا"ون املاء ك يف ةما مر وجهه يف األلفاظ الواردك

  . فتأمل،الطاهر إىل األدلةاز صاحل النصراف ك، ومثل هذا االتون مطهراًكي أن النجس ال يعقل أن من

 أو املوضوع إىل ة بالنسبكان ذلكسواء } ناسياً أو ان جاهالً بنجاستهكان جنسا بطل، وإن كفلو {

ان شيئاً كرياً، وإذا كوما ذك على ليلدلّ د إذا ، إالّةظاهر الشرط واجلزء الواقعي ألن كم، وذلكاحل

  .دلتهأ طالقر والنسيان، إلكواقعياً، مل يؤثر فيه العلم واجلهل، والذ

   إىل  إالّ النجس ينتقلة املتقدمةن عنده من املرتبكن مل يإو{

                                                

  .٥٨اآلية : األعرافسورة ) ١(



٢٤٩

عدم  أيضاً  ويشترط، ويلحقه حكمه،إال النجس كان فاقد الطهورين أيضاً  وإن مل يكن من الالحقة،الالحقة

إباحته  أيضاً  ويشترط،خلطه مبا ال جيوز التيمم به كما مر  

  

  .فايته مطلقاًك دليله يقتضي عدم إطالق ألن كوذل} ةالالحق

م التراب كفح} ان فاقد الطهورينكال النجس إ أيضاً ةن من الالحقكإن مل ي{عليه فـ } و{

 كبتلصلي ي أنه م، وقد عرفتما تقدك} مهكويلحقه ح{. فايتهكم املاء النجس يف عدم كالنجس ح

  .في عن القضاءكاحلال، وي

ان غري ك، وإذا اًكان مستهلك إذا إال} ما مركجيوز التيمم به  عدم خلطه مبا ال أيضاً ويشترط{

  . واحنصر، فال يبعد جواز التيمم به، ألنه ميسور من اخلالص، خبالف النجس فإنه ليس مبيسوركمستهل

 ك عليه، وذلمجاع اإلةرك والتذ املنتهى وال خالف، بل عنإشكال بال} إباحته أيضاً ويشترط{

الفساد،  على  يدلةالنهي يف العباد أن ما حقق يف األصول، منك، ةللنهي املقتضي للفساد يف باب العباد

 من ًءالضرب ليس جز أن  إالّان حراماًكن التصرف يف املغصوب وإن أل يف هذا الشرط، بكورمبا يش

 ،ن يصح تيممه، وإن علق بيده شيءك لذا ضرب فعل حراماًإ عن املسح فقط، فةيمم عبارالتيمم، بل الت

  .ون حراماكي حىت مرار هذا العالق ال يسمي تصرفاإإذ 



٢٥٠

   فيبطل مع غصبية ، ومكان املتيمم، والفضاء الذي يتيمم فيه،وإباحة مكانه

  

، فالالزم ليس جزًء وال شرطاًنه  بأالضرب أول جزء من التيمم، هذا ولو قيل أن سيأيتنه إ :وفيه

ون ك عنه، فيىالشارع ال يأمر بالضرب الذي ينه ألن  فيه،ان التراب منحصراًك إذا القول بسقوط التيمم

  .ليفه مثل فاقد الطهورينكت

ناء املغصوب ون مثل من اغترف من اإلك صح تيممه، ويهذا القول ولو عصياناً على نعم لو ضرب

  . باالغترافىن عصإلف بالوضوء بعد االغتراف، ويصح وضوؤه وكنه يإفي وضوؤه، فكما ي

 اليد تصرف يف ةكان، وحركالضرب تصرف يف امل ألن }يتيمم فيهالذي انه والفضاء ك مةباحإو{

ان التراب كان مبا لو ك املة، من حرمك، وما استثناه املستمسةكذا حرما حرم الضرب واحلرإالفضاء، ف

  .ل نظريف ظرف عميق مملوء منه، حم

ن فيه نظر واضح، ألنه ال ربط كالتيمم، ل إىل ان يسريكاجللوس يف امل ألن أنهك} ان املتيممكوم{

يم، ك ابن العم، والربوجردي، واحلةاملاتن الساد على لكبني جلوس املتيمم، وبني فعل التيمم، ولذا أش

  . اهلدى مصباحخاالصطهبانايت، وشيوواجلمال، 

. ان مبطالًك فيه،  عرفاًان تصرفاًكان الغصيي مبا ك اجلسم يف املةكم حر التيمةكورثت حرأ إذا نعم

   ةفيبطل مع غصبي{



٢٥١

  .  نعم ال يبطل مع اجلهل والنسيان،أحد هذه مع العلم والعمد

  

نعم ال يبطل مع {. ، صار من فاقد الطهورينان التيمم منحصراًك فإن }حد هذه مع العلم والعمدأ

 ،، فال مانع من التقربة والنسيان عذران عقليان، ومع العذر عقالً ال مبعدياجلهل فإن }اجلهل والنسيان

نسيانه  ألن ون النسيان يف غري الغاصب غري املبايل،ك ومنه يظهر لزوم .ما مر مثله يف باب الوضوءك

  .له عذر أيضاً مكاجلاهل القاصر باحل أن ماكليس بعذر، 



٢٥٢

 ألنه يعد،  العمد بطل و فتيمم به مع العلم،ةالفض أو  آنية الذهب يف،حنوه أو كان التراب إذا ):١ـ مسألة (

  .استعماال هلما عرفا

  

 ،العمد وم به مع العلم فتيم،ةالفض أو  يف آنية الذهب،حنوه أو إذا كان التراب{): ١ـ مسألة (

 البطالن مستندأن  ةالم يف املغصوب من جهك هو الكالم يف ذلكوال}  هلما عرفاً استعماالًألنه يعد  ،بطل

 ة، ومن جهة باطلةانت العبادك ان حراماًك إذا االستعمال أن ةون الضرب جزء التيمم، ومن جهكإىل 

ان عن ك إذا ذاكو. نسيان للموضوع مل يبطل أو ان عن جهلكيعترب يف البطالن العلم والعمد، فلو أنه 

ان يستعمل اآلنيتني دائما ك، بأن ةان عن نسيان بال مباالك إذا ن عن قصور، ويبطلكم لكجهل باحل

رناه يف هذا الشرح كالم ذك النسيان عن غري املبايل، وفيه ةدلأ النصراف كا، وذلم حلرمتهةبدون مراعا

  .ان آخركميف 



٢٥٣

   ، يتيمم ما،اشتبه التراب بغريه إذا  أنهكما،  أحدمها جنس يتيمم ماكان عنده ترابان مثالً إذا ):٢ـ مسألة (

  

 املقتضي مجايل للعلم اإلكوذل}  أحدمها جنس يتيمم ماإذا كان عنده ترابان مثالً{): ٢ ـمسألة (

، فال مانع من ةشرط يف الصحطهارة  ذاتا، وإمنا الالتيمم بالنجس ليس حراماً أن لالحتياط، ومن الواضح

خلاص املوجب لتخصيص  للنص اكراقتهما، إذ ذلإالتيمم ما، وال يقاس املقام باملائني املشتبهني الالزم 

  الترابنيىنأف إذا  أماان له التراب الذي يتطهر به،كراق املائني ألو  إىل أنه ة، باإلضافمجايل العلم اإلةقاعد

ن من تراب طاهر، فهل الواجب التيمم به، كمت إذا مث. صالةن له شيء آخر يتطهر به للكسهما، مل يجنّأو 

  .، وال حمذور فيهكليف بذلك ألداء الت،لتيمم مااكفاية ا، الظاهر مفي التيمم كوال ي

 عدم ىان االمتثال التفصيلي، يركمإ يف مقام مجايلتفاء باالمتثال اإلك االة عدم صحىنعم من ير

  .يف األصولسألة  التيمم ما، وتنقيح املةصح

 ةهنا أهون من جهلعني الدليل السابق، بل لعل األمر }  يتيمم ما،شتبه التراب بغريها إذا  أنهكما{

حنوه، فهو من قبيل اشتباه املضاف باملطلق،  أو النفض إىل جبهته ويده، فال حيتاج إىل النجاسة ةعدم سراي

 إذا ماكمل يوجب جناسته،  إذا يف جواز التيمم بالترابني، الطاهر والنجس، إمنا هو فيما أن ال خيفىو

  استهما، وإال ، مما يوجب التيمم بالنجس جنةجبهته عرق أو انت يدهك



٢٥٤

   ،باملغصوب اجتنب عنهما  اشتبه املباح إذا وأما

  

ن من حتصيل العلم بالطاهر كمت إذا  أو، فيهما، تيمم بتراب طاهر تعييناًن التراب منحصراًكفان مل ي

ما وال أنه ن فالظاهركن مل يتمإ، وكل العلم بذلمنهما حص البدن، ةمع جناسصالة يتخري بني التيمم 

 على ةيثتقدمي اخلب على بال طهور، إذ ال دليلصالة البدن والطهارة  على  الطهور حتفظاًكروبني ت

 إذا أماو{. ما له بدل على س، وال يأيت هنا ما تقدم منهم من تقدمي ما ليس له بدلك، وال العةياحلدث

ذا هو املشهور  التصرف فيهما، وهة حبرممجايل للعلم اإلكوذل}  اجتنب عنهما،باملغصوب اشتبه املباح

نسان عن مال نفسه، ألجل اشتباهه مبال اجتناب اإل أن ن قد يرد عليهكن، ولكبينهم هنا ويف سائر األما

فالالزم يف مثل املقام  ال ضرر وحنوه، ةاألموال، لقاعد إىل  ال يتطرقمجايلالعلم اإل فإن غريه ال وجه له،

  .تاب اخلمس من هذا الشرحك يف كيف ذلكالم أن يتخري يف التيمم بأيهما، وقد ذكرنا طرفاً من ال

 املباح له، وال ة التصرف يف الغصب، مع دليل إباحة، تعارض دليل حرمان أحد الترابني مباحاًكولو 

 من ةبتقدمي دليل احلرم: ، فال يقالةاحلرمك ة اقتضائيا يف نفسهةاإلباح إذا اآلخر، على ترجيح ألحدمها

 له، اًكون التراب الطاهر ملكي أن فال فرق بني:  ال اقتضائي، وعليهةاقتضائي، ودليل االباح أنه ةجه

يتخري يف التيمم بأيهما،  أنه ه له، يفك مالهأباح إذا ماك، ة العرضيةباحباإل أو ة األصليةباح له باإلأومباحاً

  وض احليف ان ك إذا ماك ،ن وراءه واجبكان من هذا القبيل، وإن مل يكل مورد كومنه يعرف احلال يف 



٢٥٥

  . ناحنصر يف املغصوب املعي إذا  كما، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين،املرتبة الالحقة إىل ومع االحنصار انتقل

  

دليل  فإن حديهما،إيأخذ  أن ز بينهما، وحيقنسان، ومل ميي إلى، واألخرةحديهما مباحإتان، كمس

  .ان املرجع التخيريك، ةصليات األ املباحةتعارض مع دليل إباح إذا  التصرف يف مال الغري،ةحرم

تيمم  إذا تنجسه صورة لته بالتنجس يفكمش أو  التصرف فرضا،ةحرم صورة يف} مع االحنصارو{

} مع فقدها يكون فاقد الطهورينو{الغبار ك }املرتبة الالحقة إىل انتقل{. ما يف الفرع السابقكما، 

 إذا ما صورة ، ومما تقدم تعلميف النجس املعني أو }احنصر يف املغصوب املعني إذا كما{ون حاله كفي

يتيمم، حلصول  الصورة ن يف هذه الك، لان أحدمها ضاراًك أو فضه، أو حدمها ذهبأنائني إاحنصر يف 

 يف باب مجايلالعلم اإلك هنا مجايلالتيمم، فليس العلم اإل إىل هو موضوع العدول عن املاءالذي اخلوف 

  .النجس وحنوه



٢٥٦

،  ال التيمم و ال جيوز الوضوء،علم بغصبية أحدمها و،تراب وكان عنده ماء إذا ):٣ـ مسألة (

  

من } ال التيمم و ال جيوز الوضوء،علم بغصبية أحدمها و،تراب وإذا كان عنده ماء{): ٣ـ مسألة (

ن ك لروا،كذا ذكأحد الترابني، ه أو حد املائنيأ ةعلم غصبي إذا ، فحال املقام حال مامجايلجهه العلم اإل

ان العلم ك التيمم ةمن غري جه حىت ان التراب حمل ابتالئهك إذا :، وهو أنهةالظاهر التفصيل يف املسأل

ان للغري ومل جيوز له إال ك إذا ماك التيمم، ةال من جهإن التراب حمل ابتالئه كمل ي إذا وأما.  نافذاًمجايلاإل

 احللّ يف ةصالأ ألن :كالغسل، وذل أو  عليه الوضوءمنا جيبإ، و نافذاًمجايلن العلم اإلكالتيمم به، مل ي

يصح التيمم حال وجدان املاء، فال  ونه حمل ابتالئه، إذ الكاملاء توجب الوضوء به، وخيرج التراب عن 

 املشهور من مبىن على له بناًءك احلل يف املاء، هذا ةي تعارض أصالك احلل ة ألصالىون التراب جمركي

  .حدمها مغصوبأالني الذين عدم جواز التصرف يف امل

نصف  على يزيد ان تصرفه يف املاء الكن إ رناه من اجلواز، فرمبا يتحمل لزوم الوضوءكما ذ على أما

 له هفي ألن ك اموع، وذلةنصف قيم على ان تصرفه يف املاء يزيدكن إ  اموع، ولزوم التيممةقيم

ن إ ون الواجب عليه الوضوءكي أن اف، وحيتمل العدل واالنصة، ألنه مقتضي قاعدةبقدر نصف القيم

  ل منهما نصف كون لكي أن  العدلة قاعدى إذ مقتض،ان يتصرف يف نصف املاء فقطك



٢٥٧

 وأما لو علم جناسة أحدمها ،ومع االحنصار يكون فاقد الطهورين

  

ان كن إ ثر من نصف املاء، وجب عليه التيممكفه يف أان تصركالّ، بأن إاملاء ونصف التراب، و

 أن له نصف املاء ونصف التراب، وال يقدر ألن ان فاقد الطهورين،كتصرفه يف نصف التراب، وإال 

 يف ةالقيم إىل قرب، إذ ال وجه للرجوعأ له، وهذا االحتمال الثاين كيتيمم ذا النصف اململو أو يتوضأ،

  .حدمهاأل واحد منهما كون لكان تنصيف املالني املرددين بني نفرين، بأن يكمإحال 

مل  إذا رناه، فهو فيماكما ذعلى  أما مذاق املصنف، على }مع االحنصار يكون فاقد الطهورينو{

  .التراب أو التيمم بنصف املاء أو ن الوضوءكيتم

المها حمل ابتالئه، وجب عليه كان ك فإن ففيه التفصيل السابق،} أما لو علم جناسة أحدمهاو{

 يوجب أحدمها مجايل، فالعلم اإلكيف ذاطهارة  هذا معارض بأصل اليفطهارة أصل ال ألن اجلمع بينهما،

 التيمم، فالواجب عليه ةال من جهإن التراب حمل ابتالئه كنافذ، ولذا جيب اجلمع بينهما، وإن مل ي

األصل  ألن يف التراب،طهارة  الةصالأيف املاء بال معارض، إذ ال جتري طهارة  الةصالأ ألن الوضوء فقط،

 للماء، فيجب ون واجداًكبال معارض، ياملاء يف طهارة صل الأ ما ال ابتالء به، وحيث جيري الجيري يف

 وىلاألالمها حمل ابتالئه، فاألحوط كان كحدمها، فيما أ ة بنجاسمجايلعليه الوضوء، مث لو فرض العلم اإل

  ، مث يتوضأ ثانياً ،صليوال ويأيتيمم أن 



٢٥٨

  أو كون أحدمها مضافا 

  

 ة ـ بنجاسةواحدصالة  لىص ووالًأمجعها إذا ـ ، حذاراً من وقوع صالته ىخرأصالة ي صلّوي

  . واقعاًان املاء جنساًك إذا األعضاء، فيما

خيري بني  أو الوضوء؟ أو ليفه اجلمع بني الوضوء والتيمم، فهل يلزم عليه تقدمي التيممكان تك إذا مث

 ةلنجاسما إ  التيمم بعده،ةأوالً، يعلم بعدم صحتوضأ  إذا تقدمي التيمم، ألنه أما :األمرين؟ احتماالت

 التراب ةوأما لنجاس.  التيممةاألعضاء شرط يف صحطهارة  فإن ـ ان املاء جنساًكن إ  ـهعضائأ

 املاء واقعا ةهذا العلم ال ينجز، إذ لو فرض جناسنه إ : التيمم، وفيهة الوضوء وعدم مشروعية لصحةاملالزم

 مجايلمالقي طرف العلم اإل أن بناءهمأن  إىل ةضاف لالضطرار، هذا باإله جاز التيممؤعضاأوتنجست 

  . بالفتحى،م املالقكليس يف ح

حتمال الوجدان ان إ :واجد، ومع الوجدان ال يصح التيمم، وفيه أنه وأما تقدمي الوضوء، فالحتمال

  .كشا أنه في يف وجوب الوضوء، بل العلم به، والفرضكال ي

خر، وهذا هو اآل على تقدمي أحدمها على ال األمرين، وال دليلكلف بكموأما التخيري، فألنه 

  .حبث طويلسألة امليف ان كاألقرب، وإن 

  التراب خملوط ما إ بأن علم} كون أحدمها مضافاً{علم } أو{



٢٥٩

  . ت صالته وصح،جيب عليه مع االحنصار اجلمع بني الوضوء والتيمم

  

للعلم } التيمم وجيب عليه مع االحنصار اجلمع بني الوضوء{املاء مضاف  أو مبا ال يصح التيمم به،

  .اآلخر على هماوال يلزم تقدمي أي} ت صالتهوصح{ مجايلاإل

املاء، واملضاف ال ينفع،   ماء مطلق، مل ينفع اجلمع بينهما، إذ لعل املضاف هوكان هناكنعم لو 

  .ه مع وجود املاء املطلقلجمال  والتيمم ال



٢٦٠

  .النجاسةالسابقة ون حالته ك جيوز التيمم به إال مع ونه جنساًك كوكراب املشالت): ٤ـ مسألة (

  

ون حالته ك مع إالّ{طهارة ألصل ال}  جيوز التيمم بهونه جنساًك كوكالتراب املش{): ٤ـ مسألة (

  مل طاهراًان سابقاًكلو  أنه ماك، النجاسةمع استصحاب طهارة  الةجمال ألصال فإنه ال} النجاسةالسابقة 

  اليدةومك، حلىفكطاهر نه إ كوقال املالالنجاسة  هان سابقك، بل استصحاا، ولو طهارة الةجتر أصال

  .األصلعلى 



٢٦١

 املرتبة الالحقة إىل  فينتقل،غريه مما ال يتيمم به كما مر أو ال جيوز التيمم مبا يشك يف كونه تراباً): ٥ـ مسألة (

   ،كانتن إ

  

 كذا شإف} غريه مما ال يتيمم به كما مر أو م مبا يشك يف كونه تراباًال جيوز التيم{): ٥ـ مسألة (

االشتغال اليقيين  فإن  التيمم،ةحراز التراب يف صحإرماد، مل يصح التيمم به، للزوم  أو تراب أنه يف

  .ة اليقينيةالرباء إىل حيتاج

 مل ينته الفحص أو فحص،ن الكمل مي إذا  االستصحابى، واحتمل حتوله جر تراباًان سابقاًك إذا نعم

  .ةرر منا من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعيك، ملا تةنتيجإىل 

ن الظاهر وجوب اجلمع ك، هذا ولة موجودة الالحقةاملرتب} كانتن إ املرتبة الالحقة إىل فينتقل{

جود التراب  عدم وة وأصال،تراباًالسابقة ون ك الحتمال عدم ة والالحق،ونه تراباًكالحتمال السابقة بني 

 أو  بوجوبهإمجاالًن علم إ به، وى فاذا علم به أت، مطلق بعد املاءبتنفع، إذ التيمم بالتراب واج ال

 أنه ان عنده سائل ال يعلمك إذا  لزم اجلمع بينهما احتياطا، فحال املقام حال ماة الالحقةوجوب املرتب

 وجب الوضوء ،ةالالحق أو ن عنده الترابكماء أم ال؟ حيث جيب اجلمع بني الوضوء والتيمم، وإذا مل ي

ان ك، تراباً أو ن ماًءكن مل يإليف، وك التىدأ فقد تراباً أو ان ماًءكن إ  وال قضاء، ألنهصالة بالتيانواإل

  من فاقد الطهورين الذي علمت سابقا 



٢٦٢

  . القضاء خارج الوقت أيضا مثّ،وإال فاألحوط اجلمع بني التيمم به والصالة

  

  .فايتها عن القضاءكعليه، و صالةوجوب ال

ما إ  بوجوب أحد األمرين عليه،مجايلم اإللللع أيضاً  وجوب القضاء لزم عليه القضاءىنعم من ير

: ، ولذا قالن ماًء وتراباًكمل ين إ خارج الوقتصالة  وأما ال،تراباً أو ان ماًءكن إداخل الوقت صالة ال

 يف قضاء فاقد قوالواأل} يضاأ، مث القضاء خارج الوقت صالة فاألحوط اجلمع بني التيمم به والالّإو{

ما عرفت من  الم حوهلا بعدك الةطالإ إىل ةن ال حاجك يف املقام، لة خمتلفاماًكحأالطهورين توجب 

  . فيها سابقاشكالاإل



٢٦٣

 ،ا زائداًف تصرهذا املقدار ال يعد ألن  ،إشكاليتيمم فيه على  أن احملبوس يف مكان مغصوب جيوز): ٦ـ مسألة (

   أن  ميكن،كان مما ال قيمة له و،بل لو توضأ باملاء الذي فيه

  

الغصب املوجب  إىل ألنه مضطر} يتيمم فيه أن احملبوس يف مكان مغصوب جيوز{): ٦ـ مسألة (

مل يزد عن تصرفات  إذا ،انك ةيفيك ةأي حال يشغل الفضاء واألرض بأي على ليف عنه، وهوكلرفع الت

 يضع يده أن ال فرق بني أنه  ومن املعلوم.ك ذلأشبهما  أو حيفر أرضه، أو السجن،أن ينهدم ك ،سجني

الضرب تصرف  أن وجهه} إشكالعلى {: وقوله. حيفظها يف اهلواء أو احلائط،على  أو األرض،على 

منا التصرف يف الفضاء، وعليه فهو فاقد للطهورين، وفيه نظر إزائد، إذ ليس من املضطر إليه الضرب، و

 على يقفأن يتحرك، و ال أن ان عليهك ،ةال يتصرف أزيد من مقدار الضرور أن ح، إذ لو لزم عليهواض

غري  إىل ، ألنه تصرف يف هواء الناس،ة مبقدار الضرورالّإ يده، وأن ال يتنفس كحير ن الأ و،ةقدم واحد

ف أزيد من القدر ال يتصر أن غريه أو انك أرض الغصب، سجيناً إىل املضطر على ، وعليه فالالزمكذل

 } زائداًفاًألن هذا املقدار ال يعد تصر{: رناه بقولهك ملا ذكليه عقال، وذلإ، ال املضطر املضطر اليه عرفاً

وع والسجود، كالرصالة ن استلزمت الإ والنوم والتمدد جائز، وصالةليه، فمثل الإاملقدار املضطر على 

  .الفضاء  إىلةضافواستلزم النوم والتمدد مأل األرض، باإل

   أن ا ال قيمة له ميكنكان مم و،بل لو توضأ باملاء الذي فيه{



٢٦٤

قضاؤها بعد  أو  إعادا بني الوضوء والتيمم والصالة مثّاجلمع فيه  واألحوط، فيه أشدشكال واإل،يقال جبوازه

  . ذلك

 رف احملرم، حيث عرفا، الذي هو املناط يف فهم قدر التص زائداً تصرفاًكإذ ال يعد ذل} يقال جبوازه

 أن ال حيلّ ألحد«: )عليه السالم( ليه النهي عن التصرف يف حقوق الناس وأمواهلم، حيث قالإ ىلقأنه إ

 نفس ةال بطيبإحيل دم امرء مسلم وال ماله  ال«: )عليه السالم( وقال. )١(»ذنهإيتصرف يف مال غريه بغري 

  .غريها من الروايات إىل ،)٣(»سلم حق امرء مىلئال يتو«: )عليه السالم( وقال. )٢(»منه

ن كلو مل ي} األحوطو{ ةن له قيمكمل ي إذا  حىتألنه تصرف يف حق الغري،}  فيه أشدشكالاإلو{

  .صالةلتيمم والا ،أقرب

 أنه ةفهو خالف االحتياط من جه} اجلمع فيه بني الوضوء والتيمم{أما احتياط املصنف بـ 

  .تصرف يف مال الغري

 ألن ،صالة بالتيانفي اإلكبل ي} كقضاؤها بعد ذل أو عاداإمث صالة ال{أيت بـ ي أن يلزم ال} و{

  ان الوضوءكن إ ليفهكت ألن صال،أوجه للقضاء  ما عرفت، بل الكبالتيمم فقط صالة ليفه الكت

                                                

  .٤ ح الغصب أبواب من١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح مكان املصلي أبواب من٣ الباب٤٢٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:عوايل اللئايل) ٣(



٢٦٥

 فيلزم عليه ،فاقد الطهورين إىل أنه ون نظرهكي أن الإان التيمم فقد تيمم، اللهم كن إفقد توضأ، و

  .ء والقضاءاألدا



٢٦٦

ق يكرر الضرب حىت يتحقّ ،يه معاًم به ما يكفي لكفّغريه مما يتيم أو مل يكن عنده من التراب إذا ):٧ـ مسألة (

إن مل تكن و ،يصلّي وكانتن إ أيضاً يأيت باملرتبة املتأخرة و، مبا ميكنيإن مل ميكن يكتف و،ني عليهالضرب بتمام الكفّ

   فيكتفي به

  

يكرر  ،يه معاً ما يكفي لكفّ،غريه مما يتيمم به أو  مل يكن عنده من الترابإذا{): ٧ـ مسألة (

الضرب املتعاقب ميسور  فإن  امليسور،ة لقاعدكوذل} الضرب حىت يتحقق الضرب بتمام الكفني عليه

  . امليسورةن قاعدكمل ت إذا  حىتاملناط إىل ةضاف، باإلة واحدةًالضرب دفع

ان الوقت كصبع، وإان التراب مقدار ك إذا ماكفني ولو دفعات، كضرب متام ال} وإن مل ميكن{

} يصليو{الغبار ك} كانتن إ أيضاً يأيت باملرتبة املتأخرة و مبا ميكنييكتف{رر ك عن الضرب املضيقاً

 مجاعب فيهما، لإلك من قبيل املاء والتراب، ال يأيت املرك من املرتبتني، وليس ذلباًكون التيمم مركفي

  .ب فيهما، خبالف املقامكرعدم املعلى 

 ةقاعد أن بناءهمن إ :ن فيهكألنه ميسور اجلميع، ل} فيكتفي به {ة املتأخرةاملرتب} وإن مل تكن{

  جتري يف الطهارات،   ال)١(امليسور

                                                

  .١٠٦ ص٢ ج:اجلواهر) ١(



٢٦٧

  .القضاء أيضا أو وحيتاط باإلعادة

  

الغسل، وعدم عدم تبعيض  على تبعض، ولذا ال يتبعض الغسل والوضوء، وقد تقدم الدليل وأا ال

  .تبعيض الوضوء

فاقد  أن ن قد عرفت سابقاكفاقد الطهورين، لك أنه من باب} القضاء أيضا أو حيتاط باإلعادةو{

  . وال قضاءةعادإتفي ا فال كيف الوقت ويصالة الطهورين يأيت بال



٢٦٨

  ، يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد أن يستحب): ٨ـ مسألة (

  

ما هو املشهور، بل يف ك }ما يتيمم به غبار يعلق باليد على ونكي أن يستحب{): ٨ـ مسألة (

عضاء التيمم يف املشهور بني األصحاب نقال أ على وال يعترب العلوق مما ضرب عليه للمسح(اجلواهر 

 عليه، خالفا البن اجلنيد، والسيد، مجاع اإلى من الفقهاء دعوة بل عن مجل،)١()مستفيضا وحتصيال

، يناشاكالنراقي، واحلدائق، والسبزواري، والبهائي، ووالده، والوالوحيد، كتأخرين،  من املةومجاع

 عدم االعتبار بعد ة ما عليه املشهور، ألصالى، واألقوة الثالثةثر الطبقكأي عن كوجبوا العلوق، بل حأف

العلوق  فإن النفض يزيل العلوق، ألن  يف عدم اعتبار العلوق،ةض الظاهرف النةعدم الدليل عليه، وألدل

 على  فهو شرط للمسح به، والنفض يزيله، فدليل النفض يدلان شرطاًك إذا مناإليس بشرط لنفسه، و

 ينايف كن فيه غبار، وذلكمطلق الصعيد ولو مل ي على التيممكفاية اعتبار العلوق، وملا تقدم من عدم 

  .عدم اعتبار العلوق على  يدلاألدلة إطالقاشتراط العلوق، ف

   الغالب وجود العلوق؟:ن قلتإ

   عليها علوق،ىيبق األحجار ال على بعد نزول األمطار: قلت

                                                

  .١٨٧ ص٥ ج:اجلواهر) ١(



٢٦٩

  .)١(﴾فَتركَه صلْداً﴿ : تعاىلثري، قالك أيضاً وهذا

  . ووجوه أخرةتاب والسنك بال:استدل القائلون باعتبار العلوق

 التبعيض، أي "من"ظاهر  فإن )٢(﴾أَيديكُم ِمنه وفَامسحوا ِبوجوِهكُم﴿: تعاىل فقوله ،تابكأما ال

  . الترابكون املسح من ذلكي

:  اآلية يف تفسري)عليه السالم( حيث قال،  زرارة يف صحيح)عليه السالم (فقول الباقر: ةوأما السن

، مث وصل ا )مكبوجوه: (ثبت بعض الغسل مسحاً ألنه قالأوضع الوضوء عمن مل جيد املاء  أن فلما«

 ك ألنه يعلق من ذل،الوجه على مجع مل جيدأ كذل أن  التيمم، ألنه علمكن ذلأي م) م منهكوأيدي(

  .)٣(»ف، وال يعلق ببعضهاكالصعيد ببعض ال

ن أ بالعلوق، والّإحتصل   اليت الة اليقينيةوأما سائر الوجوه، فهي أصل االشتغال املقتضي للرباء

 ة الشيء هو العلوق، ولقاعدكخلروج، وذلال بصنع شيء يعلم باإ، فال خروج عن عهدا ة توقيفيةالعباد

  األعضاء، على مرارهإاملاء جيب  فإن ،ةالبدلي

                                                

  .٢٦٤اآلية : البقرةسورة ) ١(

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من١٣ الباب ٩٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٧٠

 يف ضرب ةن فائدكل شيء، وأنه لوال العلوق مل تك يف ن بدالًكمراره أيضاً، وإالّ مل يإفالتراب جيب 

  .ملقاميراد، واحللّ والنقض يف االم حول االستدالل واإلكثر الفقهاء الكاألرض، وقد أ على اليد

  .ةفي للداللكت  الةورك املذاألدلة أن :واحلاصل من مجيعها

م كم وأيديكلالبتداء، أي فامسحوا بوجوه" من" أن ذ ظاهرهاإ فيها، ة، فال داللةك املبار اآليةماأ

يؤخذ من  أن  اآليةان الالزم يف معىنك،  املعىنكاألرض، إذ لوال ذل على ، ابتداًء من الضربمسحاً

 كعمما يتك ك، فتمع)١(ما فهم عماركميسح مواضعه باألرض  أو ،سح به مواضعاألرض شيء ومي

مرار العلوق إ وجوب استيعاب املواضع بى، حيث اليركمشترط العلوق ال يقول بذل أن احلمار، وحىت

  .عليها

 ةشارإويف هذا (: ىرك ولذا قال الشهيد يف الذ، يف عدم العلوقةن ظاهرك، فلو مل تةوأما الصحيح

 يف ةا ظاهرإ ىما قاله احلدائق، حيث أدعك ، يف العلوقةن ظاهرك مل ت)٢()العلوق غري معتربأن إىل 

  ، هل هي بصددة جمملةالرواي ألن كوذلاشتراط العلوق، 

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢٨ س ١٠٨ ص:الذكرى) ٢(



٢٧١

نه إ بصدد بيان اشتراط العلوق، بل األول اظهر، حيث أو ون املمسوح بعض الوجه واليدين،كبيان 

 فلما: ذاك احلديث هون معىنك للمسح ببعض الرأس والرجلني، في)لسالمعليه ا( ماميف ذيل استدالل اإل

  مسحاً،ثبت بعض الغسل يف الوضوء، ألنه متام الوجه واليدين أو وضع الوضوء عمن مل جيد املاء،أن 

أن املسح كم منه فكم فأراد بعض الوجه مث وصل ا وأيديكبوجوه:  ألنه قال،ألنه لبعض الوجه واليدين

ون من ك أي املسح ياليد التبعيض أيضاً إىل  للوجه، فيسرياليد جاءت ردفاًن إ حيث.  أيضاًلبعض اليد

منا ال إاألرض، و على ضرب بيده أن األرض، فيمسح وجهه بعد على  التيمم الذي هو الضربكذل

مجع، أ" الصعيد "كذل أن  ألنه علم،وجهه على  من األرضةال ميسح قطع وأ األرض، على ميسح وجهه

ف، وال يعلق ببعضها، فسقط اعتبار مسح ك الصعيد ببعض الكالوجه، ألنه يعلق من ذل على  جيريال

  .متام الوجه

مسح  أو ن مسح متام الوجه بالتراب ـ ألنه سواء مسح الوجه بالتراب،كملا مل مينه إ :واحلاصل

  . بعض الوجهان الالزم مسحكالوجه ـ  على التراب على ةمسح اليد املضروب أو التراب بالوجه،

ال يقال  أن  تقتضية عدم اشتراط العلوق، والتوقيفيةوم بأصالكدلتهم، فاالشتغال حمأأما سائر 

 ةذ ال يقول باعتبار مسح متام اجلبهإ مقطوع العدم،  ذا املعىنة دليل عليه، والبدليةبالعلوق بعد عدم دالل

   التيمم بدون ةالقائل بالعلوق، وفائد حىت بالتراب



٢٧٢

  . نفضها بعد الضرب أيضاً ويستحب

  

 له سبحانه خضوع ةوجهه ويديه خاضعأن  إىل ة وإشار،نوع تواضع هللا سبحانه أنه العلوق،

نواعاً أاألرض حتمل  أن ثبت يف العلم احلديث، هأن إىل ةضاف باإل،نا تراب قدم فالنأ: ما يقالك ،التراب

تراب فيها  انت األرض الك و،ة مبجرد املماس وهي تعلق باليدة اليت تسبب النظافةمن اجلراثيم اهري

، بل ى عن القول باستحباب العلوق للفتاوحميصن ال ك هذا ل،سالمتاب املطهرات يف اإلكما يف ك ،بداأ

 الفهم العريف، فقول ة، ولو مبعونةالتاليسألة ما يأيت من خرب الدعائم يف املكظهور بعض الروايات فيه، 

 الفقيه فتوىتفاء فيها بك التسامح، واالةقاعد على ال بناًءإباستحبابه م كل احلكيش(: يمكالسيد احل

  .خيلو عن تأمل  ال،)١()فالحظ وتأمل

، ى وال خالف، بل عن املختلف، واملنتهإشكالبال } نفضها بعد الضرب أيضاً ويستحب{

ر العالق باليد،  يوجب ذهاب الغباة شديدةك عمل حر: عليه، واملراد بالنفضمجاع، وغريها، اإلكواملدار

 ةل واحدك ك، وحتريىحدامها باألخرإ يتحقق بضرب كذل أن نفض الثوب وحنوه، والظاهر: ما يقالك

ان األفضل األول، كن إ بغبارها، وةطاحشيء صلد يوجب اإل على حدامهاإ، وضرب ةحد على منهما

   مرتني كتضرب بيدي« : زرارةففي صحيح

                                                

  .٣٩٩ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٢٧٣

  .)١(» لليدينة للوجه، ومرةمث تنفضهما مر

 ويف خرب ،)٢(»ك ويديك األرض مث تنفضهما ومتسح ما وجهكفيكتضرب ب«:  اآلخرهوصحيح

 )٣(فضرب بيده) له وسلمآاهللا عليه وصلى ( ي لتيمم رسول اهللاك احلا)عليه السالم (، عن الباقرةزرار

عليه وآله اهللا صلى ( التأسي يقتضي االقتداء به فإن ،)٤(»ىاألخر على األرض مث ضرب إحديهماعلى 

 ،)٥(»سح مافضهما ومتناألرض مرتني مث ت على كفيكتضرب ب «:وخرب ليث. ةفايكيف ال حىت )وسلم

  . به دليالً صارفاً لظاهر الرواياتىفكالّ عن قيل، استحباب النفض وإاملشهور، بل امع عليه ن إ مث

، ك لذل جماالًكيتر  المجاعن اإلكفمستنده يف وجوب النفض، ظاهر الروايات، ل: أما قول القيل

  .ة، والرواي اآليةيف" منه"أنه لظاهر كوجوب املسح بالتراب العالق، و إىل وذهب ابن اجلنيد

  ظاهرأن  إىل ةضاف يف الظهور، باإلشكالن قد عرفت اإلكل

                                                

  .٢٧ س١٠٧ ص:املعترب) ١(

  .٧ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .كذا يف األصل) ٣(

  .٨ات س ف يف املستطر٢٧٣ ص:ائررويف الس. ٥ ح التيممة كيفي أبواب من١٠ الباب ٩٧٨ ص٣ ج:ةحاديث الشيعأجامع ) ٤(

  .٢ ح التيممة كيفي أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٢٧٤

ا علق بيده، تيمم مب إذا استحباب النفض، إمنا هو فيما أن مث الظاهر. النفض يدفعه على ة الدالاألدلة

 إذا تيمم بالغبار، إذا تيمم مبا ال يعلق، والظاهر استحباب النفض إذا  النفض، ال ماةنه املنصرف من أدلأل

ما هو واضح، ك للزوال، ان معرضاًك إذا املنصرف من النفض ما فإن  للزوال بالنفض،ان معرضاًكعلق و

أنه كالنفض، و على ئداً اليدين زاىحدإ واملبسوط، استحباب مسح ةي عن الشيخ يف النهايكورمبا ح

 على حدامهاإ يتمم الضرب جبر ىاألخر على  يديهىحدإالضارب  فإن  النفض،ةمستفاد من خارجي

  .، وال بأس بهىاألخر

  .ةذ لعلّ يف النفض خصوصيإمسح اليد بثوب وحنوه، ال يؤدي استحباب النفض، ن إ مث الظاهر

ما، ما تقدكل ك فهو مشةسل باملاء قبل مسح اجلبهأما الغم، والظاهر استحباب النفض ولو مل يضر

بل وما للمناط أو األرض حملذور شرعي على عهماضما هو املستفاد عرفاك ،عقلي يف ضر.  



٢٧٥

  .لبعدها عن النجاسة عواليها و األرضيكون ما يتيمم به من رىب أن يستحب): ٩ـ مسألة (

  

 عم من الرىبأهي } عواليها ورض األىبيكون ما يتيمم به من ر أن يستحب{): ٩ـ مسألة (

، بل عن اخلالف، إشكال  بالغائط، بالخالف والىدون السوافل اليت تسم} لبعدها عن النجاسة{

" صعد"من " الصعيد" فإن ، اآلية بظاهرك يستدل لذل، عليهمجاع، وجامع املقاصد، اإلةركواملعترب، والتذ

  .مجاع اإلةباعتبار أول وضعه، والعمد

الصعيد املوضع املرتفع ـ من األرض ـ «:  قال)عليه السالم( األخبار، عن الصادق معاين ةورواي

  .)١(»والطيب املوضع الذي ينحدر عنه املاء

النابت يف بالصفا ويتيمم «: )عليهم السالم( ، وما عن الدعائم عنهم)٢(ومثله ما عن الفقه الرضوي

  .)٣(»ان مبلوال مل يتيمم بهكن إ و،ان عليه غبارك إذا األرض

                                                

  .ة واملزابنة احملاقل باب معىن٢٨٣ ص:معاين األخبار) ١(

  .١٥ س ٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٢٧٦

   ،إال فال جيوز و،مل يكن يعلوها امللح إذا يكره التيمم باألرض السبخة): ١٠ـ مسألة (

  

عدم  أما } فال جيوزإالّ و،مل يكن يعلوها امللح إذا يكره التيمم باألرض السبخة{): ١٠ـ مسألة (

 خالف  والليس بأرض بل هو معدن خارج اسم األرض، بأنه امللح، فقد تقدم وجهه، على جواز التيمم

  .إشكاليف عدم جوازه وال 

 على ال عن ابن اجلنيد الذي منع عنه، ويدلإ فهو املشهور، بل امع عليه ة السبخةراهكوأما 

  :مورأ ةراهكال

الَّذي  والْبلَد الطَّيب يخرج نباته ِبِإذِْن ربِهو﴿: تعاىل عليه، ويؤيده قوله "الطيب"خفاء صدق : األول

اخلفاء  أن  الطيب ـ إالما تقدم يف معىنك ـ ان صادقاًكن إنه وإ ف،)١(﴾ ال يخرج ِإالَّ نِكداًخبثَ

  .يوجب تأخره عن غريه

  . التسامحة الفقهاء بضميمفتوى: الثاين

  .م عن خالف من حرخروجاً: الثالث

 فإن  منها ماء املطر،نحدريمن استحباب التيمم باألعايل اليت السابقة سألة ما تقدم يف امل: الرابع

  .راهةكن مل نقل بتالزم االستحباب والإ، وك ذلةراهك على ءمياإ األدلة ك، ففي تلك خالف ذلةالسبخ

                                                

  .٥٨اآلية : سورة االعراف) ١(



٢٧٧

   ، وكذا مبهابط األرض،وكذا يكره بالرمل

  

أيب  إىل تبكصحابنا أبعض  أن ايف والتهذيب، عن حممد بن احلسني،كما رواه يف ال: اخلامس

: رت، وقلتكليه تفإتايب كفلما نفذ :  قال؟الزجاجعلى صالة  يسأله عن ال)المعليه الس( احلسن املاضي

 كن حدثتإالزجاج، و على تصل ال«: يلإتب كله عنه؟ فأأس أن ان يلكنبتت األرض وما أهو مما 

  .)١(»نه من امللح والرمل ومها ممسوخانكمما أنبتت األرض، ول أنه كنفس

امللح مثله بالفهم العريف، ولذا استند  إىل  الذي يف طريقهونكي أن  يقتضيون امللح ممسوخاًكن إف

قال أن  إىل  اليت رواها احلمريي عن حممد بن احلسني ـى األخرةليه صاحب احلدائق، بل يؤيده الروايإ

  .)٢(»نه من الرمل وامللح سبخإف «:ـ

خلرب املتقدم بعد في به دليالً بعد التسامح، ويؤيده اك عندهم، ويإشكالبال } وكذا يكره بالرمل{

  .ةراهكال على جوازه، مما يوجب محله على  جامع املقاصد وغريهإمجاع

، وجامع ةرك بل عن اخلالف، واملعترب، والتذ،إشكالبال خالف وال } كذا مبهابط األرضو{

 ك ذلةراهك التسامح، بل بنفسه، ويؤيده فهم العرف ة بضميم به دليالًىفك عليه، ومجاعاملقاصد، اإل

  ثر أ وللمناط يف ،ما تقدمكتحباب التيمم باألعايل من اس

                                                

  .٧٨ حوصفتهاصالة  الة باب كيفي١٥ الباب ٣٠٤ ص٢ ج: التهذيب .١٤ ح باب ما يسجد وما يكره٣٣٢ ص٣ ج:الكايف) ١(

  .١ ح ما يسجد عليه أبواب من١٢ الباب ٦٠٤ ص٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٧٨

  .  وبتراب الطريق،وكذا بتراب يوطأ

  

  .ما يأيتكالطريق 

ال وضوء  «:)عليه السالم( مري املؤمننيأ عندهم، خلرب غياث قال إشكالبال } كذا بتراب يوطأو{

ل الطهارت، كاألعم من   أووالوضوء هو التيمم" كيعين ما تطأ عليه برجل" قال النوفلي )١(»من موطأ

  . ويؤيده ما تقدم من استحباب العوايل، وما يأيت،ل التيمممشفي

  . عندهم، ملا تقدم من استحباب األعايل، وخري غياثإشكالبال } تراب الطريقبو{

 املؤمنني  أمريى«:  قال)عليه السالم( يب عبد اهللاأ والتهذيب، عن غياث، عن )٢(ايفكوما رواه يف ال

  .)٣(»ثر الطريقأيتيمم الرجل بتراب من  أن )لسالمعليه ا(

ما يستحب تفريج ك عن الوضوء، ة، لدليل البدليةلم قبل التيمم والبسكيستحب السوانه إ مث الظاهر

  ه رفع اليدرك لنص األصحاب عليها، فالتسامح يشملها، ويكل ذلكاألصابع عند الضرب، 

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٦ الباب ٩٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح التيممب صفة با٦٢ ص٣ج: الكايف) ٢(

  .١٢ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٨٧ ص١ ج:التهذيب) ٣(



٢٧٩

 التسامح، ةراهتهما بضميمك على ملسح، لنصهمرار اكره تكما يكمل مسحه، كي حىت مسوحعن امل

 أن رادأذا إ، فة ال منصوصةا مستنبطأم عللوها مبا يظهر منها إ تأمل، حيث كل ذلكان يف كن إو

  .يفعلها بقصد الرجاء، واهللا سبحانه العامل املستعان أن وىلاألاً، فكتر أو  فعالً،ةيأيت ذه اخلمس



٢٨٠



٢٨١

  فصل

} يف كيفية التيمم{

: فيه أمورجيبو

  ،فال يكفي الوضع بدون الضرب،   ضرب باطن اليدين معا دفعة على األرض:األول

  

  }فصل{

  }يفيه التيممكيف {

  :جيب فيه أمورو{

في كما ال يك} فال يكفي الوضع بدون الضرب،   دفعة على األرض ضرب باطن اليدين معاً:األول

  .فّهكميسح التراب ب أو ،فّهكان، بأن يطرح التراب يف كيف كمسح اليد بالتراب 

، خالفا ة اآلتية للنصوص املستفيضك، وذلمجاع فهو املشهور، بل ادعي عليه اإلكذلكفاية ما عدم أ

لو حصل بوب الرياح وطرح  بأنه :اليد، بل قال على وضع الترابكفاية ، من ةي عن النهايكللمح

  الغالب، على  للنصوص، محالًىفكالتراب يف اليد 



٢٨٢

، واملناط فتوىخالف ظاهر النص والنه إ :وفيه. انكا ميفكف وهو حاصل كتترب ال أن ن املرادإو

  .غري معلوم

  . فرض تترب اليدمن ال إ كذ العرف ال يستفيد ذلإ: يقال ال

  .اليد على  وليس يف وضع التراب،األرض نوع من التواضع على الوضع ألن الك: ألنه يقال

على  أو ،ساًكالسقف ععلى  أو األرض، على ونكي أن فرق يف الضرب بني النه إ الظاهر: مث

  .احلائط على التيمم رواية  للمناط املستفاد منكاحلائط، وذل

 ة مقاربةاملشهور، وعن املصابيح شهر أنه شف اللثامكالوضع، فعن كفاية ما لزوم الضرب وعدم أ

وغريه التعبري بالوضع، ن يف الشرائع كمعظم عبارات األصحاب، ل إىل  نسبتهىرك، وعن الذمجاعلإل

قل أ ـ ىخرأ ة منها التعبري بالضرب، ويف مجلة اختالف عبارات الروايات، ففي مجلكوالسر يف ذل

  .ـ التعبري بالوضعوىل األ ة من اجلملعدداً

 على عم من الضرب، باجلمع بني املطلق واملقيد، يقتضي محل املطلقأبأن الوضع : استدل األولون

  .ثر عامالكأ وثر عدداًكأاملقيد ن أ واملقيد، خصوصاً

 يصدق عليه نسانا، الإفع صمن : بأن مفهوم الضرب غري مفهوم الوضع، ولذا: واستدل اآلخرون

  وجهه،  على وضع يدهأنه 



٢٨٣

  وال الضرب بإحدامها 

  

 ضرب، وحيث ورد التعبري ما يف الروايات، ال بد ىشيء بدون دفع، ال يسم على ومن وضع يده

، والعامل ا لثانية اة روايات الطائفة الترجيح، بعد صح يوجب، ال وعامالً عدداًةثريكاألمن التخيري، و

، ىقوعاظم العلماء، فالقول بالتخيري هو األأي، وغريهم من كرك، والشهيد، والةممثال احملقّق، والعالّأ

  .حوطأالضرب  على صارتان االقكن إو

ا حمصال ومنقوال، إمجاع(: ل يف اجلواهر وال خالف، بإشكالبال } حدامهابإوال الضرب {

، احتمال ة، والنهايةركن عن التذكل. اليدين على ةوقد مر بعض النصوص الناص. انتهى )١()ونصوصا

الضرب ليس  أن ، ولعله الحتمالة واحدةوعن األردبيلي استظهار االجتزاء بضرب. ف واحدكاالجتزاء ب

 سألت: زرارةحد، ولظاهر موثق اف الوك، وهو حيصل بالةهمنا املقصود مسح اجلبإ التيمم، وةمن حقيق

األرض مث رفعها، فنفضها، مث مسح ا جبينه  على فضرب بيده«عن التيمم؟ ) السالمعليه ( جعفرأبا 

  .)٢(»ة واحدةفّيه مركو

  .)٣(»املسح على فوضع يده«: اخلزاز رواية ويف

                                                

  .١٨٢ ـ ١٨١ ص٥ ج:اجلواهر) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٢٨٤

   ،وال ما على التعاقب

  

ميسح وجهه،  أن ىفك كذلكان ك، ولو فتوىخالف ظاهر النص وال  أنهاالحتمال على ن يردكل

  .األوىل ة ذيل الروايةريد ا اجلنس، بقرينأمنا إ ة واحدا، والروايفّاًك حىت يضرب أن بدون

 اءكان ضعفه املوجب االتك، ملةن من ضرب يد واحدكمنا متإضرب اليدين، و على مث لو مل يقدر

. ىخراأل على حديهماإتقدمي  على  واليسري، لعدم الدليلاليمىنفرق بني ال  أنه  فالظاهر،يد مثالًعلى 

  .األصحاب وظاهر األخبار إىل ويف احلدائق نسبته} التعاقب على وال ما{

  .)١(»الصعيد على  بيديه فوضعهماىهوأمث «: زرارةواستدل له بصحيحه 

  .)٢(»البساط على فضرب بيده«: اهليك الةوحسن

  . )٣(األرض على فيهكجعفر  أبو فوضع: ةزرار لىخرأ ةوصحيح

  .)٤(» األرضكفيكتضرب ب«: ويف موثقته

   من األخبار، قائالة الشرطية يف استفادشن اجلواهر ناقكل

                                                

  .٨ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيممة باب صف٦٢ ص٣ ج:الكايف) ٢(

  .٥ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٢٨٥

  وال الضرب بظاهرمها حال االختيار 

  

ال إ، وةشرطي ، الةظهريأنه انسياق كوحنوه، ل" كفيكاضرب ب"ان رمبا ينساق من قوله كن إو(: 

  .انتهى )١()اصل بالتعاقبفالصدق ح

 ما يقابل ةاملراد من الوحد فإن ،ة الدفعةمنا هي مبالحظإ ة العرفيةن الوحدإف(:  فقالكوتبعه املستمس

  .)٢()فتأمل ، أيضاًالتعدد، ال ما يقابل التعاقب

الشارع  ألن  يف التعاقب غري ظاهر،ون املناط حاصالًكال األمرين، وكالظاهر من األخبار : أقول

 ةصل القراءأ إىل ةضافإلا، بةيريد احلمد قبل السور أنه صل املوضوع، مثالأ إىل ةضافد املزايا، باإليري

  .في يف عدم القطع باملناطكذا جاء هذا االحتمال يف املقام إذا، وكوه

، ك، واملدارىرك، واحللي، والذىما عن املفيد، واملرتضك} وال الضرب بظاهرمها حال االختيار{

 ك، وذلكوفاقي، وعليه عمل املسلمني يف األعصار واألمصار من دون شنه إ قنيبعض احملقّوغريهم، بل 

  .ليه، وال وجه ملنع املستندإالنصراف النصوص 

   كفّيكلو قال املويل لعبده، اضرب نه إ :يقال أن نكبل مي

                                                

  .١٨٢ ص٥ ج:اجلواهر) ١(

  .٤٠٣ ص٤ ج:املستمسك) ٢(



٢٨٦

 الباطن فيهما ر ومع تعذّ، ومع تعذر ضرب إحدامها يضعها ويضرب باألخرى،نعم حال االضطرار يكفي الوضع

   ،يف إحدامها أو الظاهر فيهما إىل  ينتقل،يف إحدامهاأو 

  

، وهذا االنصراف ال الم املوىلك للو ضرب الظاهر عد خمالفاً أنه  حىتاألرض، فهم منه الباطن،على 

  يف االنصراف، فحاله حال ماةافيك الضرب ةذ قرينإ ،جمموع الظاهر والباطن على فك الإطالقينايف 

في كنعم حال االضطرار ي{. ل من الزندكال إىل فه، انصرفكقطع :  نعم لو قال،فهكقال خسر  إذا

له كهذا .  امليسورة لقاعدك عليه، وذلمجاعخالف، بل ظاهر غري واحد اإل  والإشكالبال } الوضع

 ما يفك مجاع وجعل املستند اإلة وجوب الضرب يف حال االختيار، وال وجه ملنع القاعدىعند من ير

 أو الوضع، بل وضع التراب يف اليد، على مل يقدر إذا  حال الوضعهاملسح حال أن خيفى ، والكاملستمس

 بني فهم املناط هنا، ةيضا جائز يف حال االضطرار، للميسور واملناط، وال منافاأاليد  على رمسح احلج

ف املعني، حيث تعذر صرف الوقف يف املصر إذا  من الواقفكما يفهم ذلكدون حال االختيار، 

ومع {.  يف حال االختياركن مل يصح ذلإاز الواقف، وك من ارتك فهم ذلىيصرف يف األقرب، بدعو

ومع تعذّر {للميسور واملناط } ىخرويضرب باأل{ي اليت يتعذر ضرا أ} حدامها يضعهاإتعذر ضرب 

لقاعده امليسور واملناط  كوذل} حدامهاإيف  أو الظاهر فيهما إىل حدامها ينتقلإيف  أو الباطن فيهما

  ضم ظاهر  أو ىحديهما ففي االجتزاء بباطن األخرإولو تعذّر الباطن من (: ور، قال يف املستندكاملذ



٢٨٧

الظاهر إىل  فال ينتقل معها، عذراوجناسة الباطن ال تعد.

  

 )١()ورك املذطالقخريين، لإلحد األأوجهها أوجه، أالظاهر منهما حينئذ كفاية  أو ليه،إوىل األ

  .انتهى

ف من ك، وباطن ما يقرب الةف املتعذرك وهو التخيري بني ظاهر ال،ن يف املقام احتمال آخركل

 الذي طالقا، واإلم، واملناط موجود فيهف عرفاًكليهما ميسور بباطن الكون ك لكباطن الذراع، وذل

 ةتفاء بباطن السليمكن وجه لالكم، وهذا هو األقرب، وما دام للمتعذر ميسور ومل ي به غري مسلّكمتس

  .فقط

ذور، وقد حم الباطن قد ال يلزم منها ةجناس} الظاهر إىل  فال ينتقل معها الباطن ال تعد عذراًةوجناس{

 على مجد الدم إذا ماك، ون حائالًكفّني، وقد تك وظاهر الةاجلبه إىل التراب، وقد تسري إىل تسري

، وظاهر ةف واجلبهكالطهارة ما عرفت ـ وك التراب ـطهارة  لزوم األدلةظاهر ن إ ف، وحيثكال

 أن ماك بواسطه التيمم ـ معه ـ بأن ال يصري جنساً أو حدامها، سواء قبل التيممإ ةف، مما ينايف جناسكال

 على سح، والاامل على ون حائلكي أن نفس املمسوح، ال على سحا وجوب مسح نفس املاألدلةظاهر 

  .الضرورات تقدر بقدرها ألن ال فتقليلها،إن، وكمأمهما النجاسة املمسوح، فالالزم جتنب 

                                                

  .٢٣ س ٢٢ ص١ ج:املستند) ١(



٢٨٨

  .ال فالتخيريإان، وكولو دار األمر بني حمذورين، يقدم األهم لو 

ذ الباطن إالذراع،  أو يضرب ظاهرها، أو ،ةف النجسكيتخري بني املسح بال: األوىلصورة ففي ال

، وال فرق النجاسة عدم ة من جهالظاهر والذراع أوىل أن الإ انصراف النص، ة من جهوىلأان كن إو

 على  الباطنةولويأ البعض تقتضي ةانت جناسكن إبعضه، و أو ل الباطن جنساًكون ك بني كيف ذل

  .الظاهر

التراب، توجب سقوط التراب  إىل النجاسة ةذ سرايإالذراع،  أو يقدم الظاهر: لثانيةاصورة ويف ال

  .بعضه أو ل الباطنك ة بني جناسك وال فرق يف ذلالتراب،طهارة ، ملا تقدم من اشتراط ةعن املطهري

  .لثانيةاصورة ر يف الكالذراع، ملا ذ أو يقدم الظاهر: ةالثالثصورة ويف ال

م احلائل ولزوم الباطن ددليلي ع ألن ر بني ضرب الباطن وضرب الظاهر،يتخي: ةالرابعصورة ويف ال

 ةون احلائل قليالً، تقدمي الباطن، ألقوائيكصورة  يفوىل األان كن إم بالتخيري، وكافئان، فالالزم احلكمت

تفي ك وتفاصيل نةثريكفروع مسألة الذراع والظاهر، ولل إىل بةور بالنسكدليل امليسور هنا عن الدليل املذ

ن إ ،ة والظاهر، ووجه عدم احلائل يف الشرائط اآلتيةاجلبهطهارة ، وسيأيت وجه اشتراط  منها ذا القدر

  .تعاىلاهللا  شاء



٢٨٩

   مسح اجلبهة بتمامها :الثاين

  

ا إمجاع وال خالف، وإشكالبال }  بتمامهاةمسح اجلبه{ التيمم ةيفيك بةمن األمور املربوط} الثاين{

ما يف اجلواهر، وهو حمل وفاق بني املسلمني، بل هو ضروري ك، ، بل متواتراً، ومستفيضاًومنقوالً حمصالً

م عمارا مسح ما حني علّ بأنه  تواتر األخبار،ىسن ادعاحلن إ :شفكما يف املستند، بل عن كالدين 

  .ةمسح اجلبه على  بعد اتفاقهم،أقوال ةثالث إىل سألةوقد اختلف يف امل. جبهته

  . فقطة من مسح البعض وهو اجلبه،هو القول املشهور: األول

  .ل الوجهكقول والد الصدوق، من وجوب مسح : الثاين

  .لهكمسح الوجه  أو ري بني مسح اجلبهه فقط،قول املعترب، من التخي: الثالث

 على ة املشتملةعرب بلفظ الرواي أنه  بل مل يعلم خالف الصدوق، الحتمال، هو األولقوىواأل

رأيت :  البعض من الوجه، فهو مثل قول القائلةرادإاجلمع بني الروايات يقتضي  أن الوجه، وسيأيت

  .ان آخركاملشهور يف م إىل هون بذهاب صاحبهو بعض الوجه، بل خالف املعترب مىوجهه، وقد رأ

  .مجاع، واإلةتاب، والسنك ال:املشهور على ان، فيدلكيف كو

  . فقد عرفته،مجاعاما اإل



٢٩٠

عليه ( ما استدل به اإلمام على )١(﴾ِبوجوِهكُم﴿: تعاىلفهو الظاهر من الباء من قوله : تابكواما ال

بدون استدالل اإلمام،  حىت وجه يف التيمم، بل هو الظاهر يف مسح الرأس يف الوضوء، ومسح ال)السالم

 برأس كامسح يد أو .كامسح رأس اليتيم بيد: لو قال أنه ىال ترأمسح ببعض الشيء،  إذا ،للصدق عرفاً

  .ال البعضإ مل يفهم منه ك ذلأشبهما  أو ،اليتيم

ن املراد ك والوجه، لة واجلبه،ةتثني و مفرداً)اجلبني( : طوائف من األخبار أربعفقد ورد: ةما السنأو

 عينه، : مثالً، حيث يراد باملفرد اجلنس شائعةذ استعمال املفرد يف التثنيإ،  هو اجلبني مفرداًةمن اجلبني تثني

، ة حيث يراد به اجلنس الشامل الثنني، ال املفرد منهما، واملراد باجلبني اجلبه،ذاكذنه، وحاجبه، وهأو

 إذا ، واجلبنيةال من اجلبهك فإن ،:عرق جبينه" وقوله ،»تعفري اجلبني«ثل قوله ألا املراد به حيث يطلق م

 منهما ما يقابل اآلخر، ةل واحدكريد بأرا ك واذا ذ، واجلبيننيةريد به اموع من اجلبهأطلق وحده أ

  . الفقيه اهلمداين يف مصباح الفقيه، وغريه يف غريهكما صرح بذلك

 ة الرابعةبينني، والالزم محل الطائفاجل وة يقتضي وجوب مسح اجلبهةثالثفاجلمع بني الطوائف ال: اذاً

  ،كذل على وهي الوجه

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(



٢٩١

ريد أ إذا ل مل يصح التعبري عنه بالبعض، خبالف ماكريد الأذ لو إد، املقي على من باب محل املطلق

  . جبهتهىرأيت وجهه، وقد رأ: رناه يف مثل قولهكما ذكل، كنه يصح التعبري عنه بالإالبعض، ف

 أنه ر يف وجههكن ذإما ال وجه للتخيري، وك ،راد ظاهرهأن إق دوفال جمال لقول والد الص: وعليه

  .منا هو يف املتباينني، ال يف املطلق واملقيدإاجلمع بالتخيري  إذ ،ةخبار اجلبهأخبار الوجه وبني أللجمع بني 

مث مسح جبينيه «: )يه السالمعل( عن الباقر زرارة صحيح: األوىل فمن ،اما الطوائف األربع

  .)١(»بأصابعه

  .)٢(»جبينيه على مث مسح«: )عليه السالم( يب املقدام، عن الصادقأوخرب عمرو بن 

  .)٣(»مث مسح ا جبينه«: )عليه السالم( ، عن الباقرزرارةوموثق 

  .)٤(»مث مسح جببينيه«: )عليه السالم( عن الباقر ، زرارةما رواه السرائر، عن: لثانيةومن ا

                                                

  .٨ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٨ات س ف يف املستطر٤٧٣ ص:السرائر) ٤(



٢٩٢

مث مسح جبينيه « نسختيه، ىحدإ يف )عليه السالم (، عن الباقرزرارةالفقيه، عن  رواية ذاكو

  .)١(»صابعهأب

  .)٢(»جبينيه على ميسح الرجل أنه وقد روي«: والرضوي

 وقد تقدم ادعاء احلسن تواتر األخبار ،، بلفظ جبهته)٣(ان التهذيبك، يف مزرارة رواية :ةومن الثالث

ذ قريبو العهد إ، فغري وارد، زرارةذا اللفظ غري موثق  رواية مل يوجد بأنه احلسن على شكال، واإلكبذل

  . العلم، وغريهةمدينكتب األخبار، كثري من ك وقد ضاع عرف ا، خصوصاًأبار خباأل

. )٥( ومثله صحيح داود.)٤(»فمسح وجهه«: )عليه السالم( اخلزاز عن الصادق رواية :ةومن الرابع

  .)٧(»فمسح ما وجهه«: اهليك، وحسن ال)٦(زرارةوصحيح 

                                                

  .٢ ح يف التيمم٢١ الباب ٥٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .١٥ ص٥ ص:فقه الرضا) ٢(

  .٤ ح التيممةيغ يف ص٩ الباب ٢٠٧ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  .٢ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٤ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٥ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

  .١ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٧(



٢٩٣

  .)٢(» للوجهةضرب «:نديكوصحيح ال. )١(»كومتسح ما وجه« : زرارةوخرب

  .)٣(»مرتني مرتني للوجه واليدين«: )عليهما السالم( وصحيح ابن مسلم، عن أحدمها

   .)٤(»كومتسح ما وجه «:وخرب ليث

  .)٥(»هفمسح ا وجه «:ةوموثق مساع

  .غريها إىل .)٦(»همث مسح ما وجه «:ح حممدوصحي

 صابعه وجهه من فوق احلاجبأطراف أمث مسح ب«: )عليه السالم( عن الصادق: الدعائم رواية ماأ

صلوات ( هلهأ إىل يرد علمه أن فال بد. )٧(»بقي ما بقي وصابأصاب ما أ ة واحدةسفل الوجه مرأإىل 

  ).اهللا عليهم

رض معا إىل أنه ةضافباإل. )٨(»الذقن إىل  من حد احلاجبنيكما وجهمث متسح «: ومثله الرضوي

  ما يف كا عن نفس الرضوي ـ مب

                                                

  .٧ حتيمم ال أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٥ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

  . ذكرالتميم١٢٠ ص٢ ج:سالمدعائم اإل) ٧(

  .٢ س ٥ ص:فقه الرضا) ٨(



٢٩٤

   .واجلبينني

  .)١(»ىعلطرف األنف األ إىل عرش موضع السجود، من مقام الكمتسح ما وجه«تب الفقه ـ ك

 الروايات، ملا  الشتمال الروايات عليها، وال ينافيها سائركما هو املشهور، وذلك} واجلبينني{

 مجاعلوجه يطلق عليها، وحيث قام اإلا أن ماكفرادها ـ عليهما، إ ـ لدي ة اجلبهإطالقعرفت من 

بوجوب :  وغريها، فالالزم القولةفي مسح اجلبينني فقط، بل هو ظاهر روايات اجلبهكال ي أنه على

نه خال عن كسحهما، ل عدم وجوب مةمجاع إىل  اجلبينني وما يف وسطهما، ورمبا نسب:مسح اجلميع

  .جمال له يف قبال الدليل ال األصل الذي الإالدليل، 

  .البعض احملقّق بالوسط فقط على ة الدالةرميك الةواآلي

كفاية  اجلميع، وةرادإ، بعد وضوح عدم ةالوجه الشامل للوسط من اجلبه على ةوالروايات املشتمل

  .البعض

  .روايات اجلبني تقيد املطلقاتن إ :وفيهما

 من األنف، ىالطرف األعل إىل عرشهي من طرف طول الوجه من قصاص ال" ةاجلبه" أن خيفي  المث

ل من ك مبا ينتهي ةالشارب، ومن طرف عرض الوجه حمدد على  املشرفىعلي ما بني العينني األأ

  .احلاجبني من الداخل

                                                

  .٢٩٦ ص٧ ج: اهلدىكما يف مصباح) ١(



٢٩٥

   ى،طرف األنف األعل إىل من قصاص الشعر ما

  

احلاجب، ومن طرف عرض الوجه من  إىل ه من قصاص الشعرمن طرف طول الوج" اجلبني"و

، وال ةاألذن، واحلاجب ليس من اجلبه إىل ينتهيأن  إىل ذن،الصدغ، والصدغ ما يقرب من األ إىل ةاجلبه

ن كما هو املشهور، بل يف اجلواهر لعلّه جممع عليه، لكفّني كي الأ} ما{من اجلبني، وال من الصدغ 

 ما هو املشهور، ىواألقو. ردبيلي استظهاره، وعن األة، احتمال االجتزاء بواحدة، والنهايةركعن التذ

  .وغريه" كومتسح ما وجه: "مثل قوله

 ةألصل، وبأن املناط مسح اجلبها من الروايات، وبة بإفراد اليد يف مجل:استدل لالحتمال اآلخر

فال بد من تقييدها مبا صرح فيه ، ةذ اليد مطلقإ،  ال خيفىل ماك، ويف الة حيصل باليد الواحدكوذل

 من قصاص الشعر{الم حوله كباليدين، واألصل ال جمال له مع الدليل، واملناط غري قطعي، وقد تقدم ال

، والفاضلني، ةما عن الصدوق، والشيخني، واحللي، واحلليب، وابن محزك} ىطرف األنف األعلإىل 

، والروض، ة، والروضةعن االنتصار، والغني، وة عظيمةوالشهيدين، وغريهم، بل هو املشهور شهر

  .ةمن دين االمامي أنه مايل الصدوقأ عليه، وعن مجاعوغريها، اإل

ور، ك املذمجاعاإل إىل ةضافاإلبويدل عليه " ىباألعل"تب طرف األنف كنعم مل يقيد يف بعض ال

  كتضرب بيد«: الرضوي



٢٩٦

طرف األنف  إىل الشعر موضع السجود من مقام ك متسح ما وجهة واحدةاألرض ضرب

 صة يف نقل ق)عليه السالم( عن الباقر زرارة ، بل وما رواهفتوىتب الكذا وجدته يف ك. )١(»ىاألعل

 فكخري الأان كوضع يديه حبيث  أنه ظاهره فإن .)٢(»سفل حاجبيهأ إىل مث مسح من بني عينيه«: عمار

  .فلاألس إىل ىان املسح من األعلكاحلاجبني مث جرمها، حبيث على 

 انك ، ألنه لوك يف ذلة وبظهور التيممات البياني، االشتغالةقاعدك: خرأ بأمور كورمبا استدل لذل

" ماء الورد: "قال إذا  أنهماك، فة وبعموم املرتل،لينا، فعدم النقل دليل العدمإخالف املتعارف نقل على 

، كذلك إذا قال التراب يقوم مقام إال وجوب االبتداء باألعلىيقوم مقام املاء يف الوضوء، مل يفهم منه 

ور كم الظهور، والالزم املذ، وال نسلّطالقذ ال جمال لألصل يف مورد اإلإل، كما يف الال خيفى واملاء، 

 ال ةيف اجلملواملرتلة  ،االستدالل إىل  تيممهم، ومل حنتجةيفيكالعرف يف  إىل ننظر أن ىفكال إغري الزم، و

  . التيمم ما يشترطون يف الوضوءشترطون يفيل شيء، ولذا ال كيف 

                                                

  .٢٩٦ ص٧ ج: اهلدىكما يف مصباح) ١(

  .٧ ح التيممة كيفي١٠ الباب ٦٣ ص٣ ج:ةحاديث الشيعأجامع ) ٢(



٢٩٧

   ، واألحوط مسحهما أيضا،وإىل احلاجبني

  

ثر من كأعدم  على  واجلبني، يدلةالنص الوارد يف اجلبه ألن ،ىمنا نقول بطرف األنف األعلإمث 

 أنه ، حيث ظنة واجلبني، بل عن السرائر االزدراء ببعض املتفقهة عن اجلبهة األنف خارجة، وبقيكذل

  .األسفل

  .)١()فتوى لعدم ظهور وجهه ال من النص وال من الكذلكوهو (:  قالكويف املستمس

 واجلبني ة اجلبهةدلأ الوجه، وةدلأات طالقاحتمل بعض الفقهاء استحباب مسح متام الوجه، إلنه إ مث

ل العمل كن يشكعدم استحباب غريها، ويؤيده ما تقدم من رواييت الدعائم والرضوي، ل على تدل ال

 فتوىل} يضاأ احلاجبني، واألحوط مسحهما ىلإو{. ما جعال املبدء من احلاجب فتأملإ، حيث ما

 واختاره جامع املقاصد، بل هو ،ىرك عنه البأس يف الذىما عن الصدوق يف الفقيه، ونفك به، ةمجاع

عن شرح ، بل نقل )٢()املاءكجيب مسح ما حتت شعر احلاجبني بل ظاهره  ال(: ، حيث قال املنتهىظاهر

احلاجبني ليسا من  ألن ن املشهور عدم الوجوب،ك ل،ةبه رواي أن نقل عن الصدوق و، بليضاًأاملفاتيح 

  نأ اليت نقلها الصدوق، بل حيتمل ة الرواية، ومل تثبت صحةاجلبني واجلبه

                                                

  .٤٠٩ ص٤ ج:املستمسك) ١(

  .١٨ س ١٤٦ ص١ ج: املنتهى)٢(



٢٩٨

  .ة وداللا سنداًملتيهكالرضوي، وقد عرفت ضعف  أو الدعائم رواية ون مرادهكي

  .)١(»جبينيه وحاجبيه على ميسح الرجل أنه روي«: ن الرضوينعم يف موضع آخر م

، ة التيمم العرفيةدلأاملستفاد من  ألن ، وفيه نظر،ةر بعض الفقهاء وجوب مسح بعضها مقدمكنعم ذ

  .ك، ولو بدون ذلة حلصول العرفية ومعه ال وجه لوجوب املقدم،ما سيأيتك ةال الدقي

 واجلبني، وهو الذي يظهر من ةألنه من اجلبه. نعم: ه؟ قيلبني العينني من الفراغ فهل جيب مسحأما 

عدم دخول احلاجب يقتضي عدم دخوله،  ألن ال،: ، وقيلىطرف األنف األعل: الفقهاء، حيث قالوا

، فالظاهر ةالواجب العرفي أن ، وحيث قد عرفته، فاألصل عدم وجوب مسحةمن اجلبه أنه  يفكوللش

، ةدخول ما بني احلاجبني يف اجلبه على  يف باب السجود تدل رواياتكان هناكن إعدم الوجوب، و

  .فراجع

 ،رناه من عدم وجوب مسح احلاجبني، ال فرق فيه بني خفتهما حبيث يظهر ما بينهاكما ذن إ مث

ون الشعر ك أو ما ال فرق يف عدم وجوب مسح ما بينهما ما بني عدم الشعر عليه،كهما، تثافكوبني 

  .عليه

                                                

  .١٥  س٥ ص:فقه الرضا) ١(



٢٩٩

 وال مسح بعض اجلبهة ، فال يكفي املسح ببعض كل من اليدين،ني على اموعح مبجموع الكفّويعترب كون املس

  . من اليدين على متام أجزاء املمسوح فال جيب املسح بكلّ، نعم جيزي التوزيع،واجلبينني

  

 طالقالواجب عليه مسح نفس الشعر، دون ما حتته، إل أن غم، وعريض احلاجب، فالظاهرما األأ

ما تقدم يف باب ك ،)١(»يطلبوه أن ل ما أحاط به من الشعر فليس للعبادك«: )ليه السالمع( قوله

  . احلديثإطالق كرنا هناكالوضوء، وقد ذ

ل من كفي املسح ببعض كفال ي {ةمن اجلبه} اموع على فنيكون املسح مبجموع الكويعترب {

  .فّنيكولو مبجموع ال} ني واجلبينةوال مسح بعض اجلبه {ةاموع من اجلبه على }اليدين

الصور  أن  ال خيفى.}متام أجزاء املمسوح على لّ من اليدينكنعم جيزي التوزيع، فال جيب املسح ب{

  :ةمخسسألة  يف املاملتصورة

 ةضاف، ألنه باإلل جزء من املمسوح، وهذا ال جيب قطعاًك على سحال جزء من املكمرار إ: األول

  .ة واحدةمرار اليد مرإ على ، وما دل والسريةفتوىالف ظاهر النص وال، خمتعسراً أو ذراًعونه متكإىل 

  يفماكبعض املمسوح،  على سحامير بعض امل أن :الثاين

                                                

  .٣ ح الوضوء أبواب من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣٠٠

 صبعاًإمير  أن فيك، فال ية والسريفتوى، ألنه خالف ظاهر النص والفي قطعاًكاتفق، وهذا ال ي

 يف مثل املسح يف كا يقال بذلمك،  مثالًةاجلبه على صبع واحدإان كم على فكل كواحداًً من 

  .الرأس إىل ة بالنسبالوضوء، خصوصاً

، وهذا ال ةل اجلبهك على صبعني مثالن مير األأل املمسوح، بك على مير بعض املاسح أن :الثالث

  .ة، ألنه خالف الثالثيضاًأفي كي

، وهذا ةبعض اجلبهى  علفني جمموعاًكلتا الكن متر أبعض املمسوح، ب على سحال املكمير  أن :الرابع

  .ةيضا، ألنه خالف الثالثأفي كال ي

 على فّنيكسبيل التوزيع، بأن مير متام باطن ال على فّنيكيقع مسح متام املمسوح بتمام ال أن :اخلامس

ل جزء من املمسوح، وهذا هو الظاهر من ك على ل جزء من املاسحكمتام املمسوح، ولو مل مير متام 

ن الظاهر من النص كما يف النص، هذا ولك ةمرار مرإكفاية  ىهو مقتضو، ةلسري وعليه افتوىالنص وال

  .)١(»مث مسح جبينيه بأصابعه«: زرارة ة صحيحةفني لصراحكل الكمرار باطن إعدم لزوم 

                                                

  .٢ ح يف التيمم٢١ الباب ٥٧ ص١ ج:الفقيه) ١(



٣٠١

 إىل متام ظاهر اليسرى بباطن اليمىن من الزند  مث مسح،   اليمىن بباطن اليسرى مسح متام ظاهر الكف:الثالث

   ،األصابعأطراف 

  

  .)١(»صابعه وجههأمث مسح بأطراف «: )عليه السالم( الدعائم، عن الصادق رواية ويف

  .)٢(»ك وجهكصابعأمث متسح بأطراف «: ويف الرضوي

  .هذا يصح املسح ببعض املاسحوعلى 

 ،البعض هنا أن : الوضوء، فيهةان الباء يف آيكمك" الباء"ان كبعض املمسوح ملكفاية ما احتمال أ

ما ك، مجاع واإلفتوى يف النص والةل اجلبهك لتحديد ة، ال بعض اجلبهةتبار بعض الوجه وهو اجلبهباع

  .عرفت سابقاً

ف اليمين بباطن اليسري، مث مسح متام ظاهر كمسح متام ظاهر ال{عمال التيمم أمن } الثالث{

 فيه وال إشكال صل وجوب مسحهما فالأ أما }طراف األصابعأ إىل  من الزند،اليسري بباطن اليمين

  .ةرركات املتمجاع، واإلةتاب، والنصوص املتواتركخالف، بل عليه ال

  :قوالأ ففيها ةيفيكما الأو

                                                

  . يف ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٤ س ٥ ص:فقه الرضا) ٢(



٣٠٢

 بعض ى نقلها، بل ادعة واملستفيض،ة احملققةليه املصنف وعليه الشهرإ ما ذهب :قوال األىحدإ

  . عليهمجاعاإل

  .ما عن والد الصدوقكصابع، طراف األأ إىل وجوبه من املرفقني: لاقووثاين األ

  .ما نقل ابن ادريس عن بعضكطرافها، أ إىل صول األصابعأاملسح من كفاية : وثالثها

  .الذراع على فّني واملسحكظاهر ال على التخيري بني املسح: ورابعها

  ف الظاهر يف متامها،كال على خبار باملسحما هو املشهور، لتواتر األ: ىقوواأل

 عن )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: بصحيح ابن مسلم قال: تدل له فقد اس،ما القول الثاينأ

طراف أ إىل فّيه األرض مث مسح ما وجهه، مث ضرب بشماله األرض فمسح ا مرفقهكالتيمم؟ فضرب ب

ما صنع ك مث صنع بشماله ،بطنها، مث ضرب بيمينه األرض على ة وواحد،ظهرها على ةاألصابع واحد

  .)١(بيمينه

  ومتسح«: )عليه السالم( عبد اهللايب أح ليث، عن ويف صحي

                                                

  .٨ ح يف كيفيه التيمم وعدد املرات١٠٣ الباب ١٧٢ ص١ ج:االستبصار) ١(



٣٠٣

  .)١(»ك وذراعيكما وجه

  .)٢(» وذراعيههفمسح ما وجه«: ةويف موثق مساع

طراف األصابع، أ إىل  من املرفقكفتمسح ما ميين: قال ـ أن  إىل روي ـ«:  املقنع، قالةومرسل

، بل ويدل عليه املطلقات )٣(»اف األصابعطرأ إىل  من املرفقك األرض فتمسح ا يساركمث تضرب بيمين

  .التيمم مها غسال الوضوء أن  علىةالدال

 اهللا ىصل( سيدنا رسول اهللا إىل  نزل)عليه السالم( جربائيل أن ونروي«: مرسله الرضوي قالك

، مث نزل يف التيمم بالقاسط سلني غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلنييف الوضوء بغ) عليه وآله

سبيل  على ليهإان من الالزم الذهاب كوهذا القول . )٤(»سل مسحاان موضع الغكني، وجعل محسملا

ن بعد ما كما صنعه الشيخ، لك، ةالتقي على ن حمموالًك املشهور، لو مل يةدلأ بينه وبني االستحباب، مجعاً

 ةروايته وارد أن واحلالليه، إ مع عدم ذهاب الفقهاء ال خيلو من تأمل، خصوصاً أيضاً ره فاالستحبابكذ

  .العلماءمبنظر انت ك، وقد ةتب األربعكيف ال

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٣ الباب ٩٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٣ س٣ص:  يف اجلوامع الفقهيه،املقنع) ٣(

  .٨ س٥ ص:فقه الرضا) ٤(



٣٠٤

عليه ( جعفر أبا ، مسعتزرارة املشهور، خصوصا صحيح ةسقاط هذه الروايات مبعارضتها لروايإما أ

  .)١(»فّيه ومل ميسح الذارعني بشيءكمث مسح وجهه و «:، إىل أن قاليقول) السالم

  .)٢(»ىخرفّيه إحدامها باألكصابعه وأمث مسح جبينيه ب«: )عليه السالم(  اآلخر عنههوصحيح

  .)٣(»ف قليالًكفمسح وجهه مث مسح فوق ال«: )عليه السالم(  اخلزاز، عن الصادقةورواي

ل كاملسح يف موضع بعض الغسل، ال  أن  على، مما يدلثبت بعض الغسل مسحاًأ، زرارة ةورواي

  . وبني عدم اللزوم الظاهر من هذه الروايات،االستحباب بني ةذ ال منافاإ:  ما فيهخيفى  فال.الغسل

  ".اثبت بعض الغسل مسحا"، زرارةان الباء، وبصحيح ك ملةفقد استدلوا له باآلي: ما القول الثالثأو

 من حيث موضع كفّيك على فامسح«: يف حديث) السالمعليه  (عبد اهللايب أومرسل محاد، عن 

  قطع  أن ةبضميم. )٤(»القطع

                                                

  .٥ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح يف التيمم٢١ الباب ٥٧ ص١ ج:الفقيه) ٢(

  .٤ حمم التية باب صف٦٢ ص٣ ج:الكايف) ٣(

  .٢ ح التيمم أبواب من١٣ الباب ٩٨٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٠٥

   إذ ، فال جيب مسحها، وليس ما بني األصابع من الظاهر،ء من األطراف  باب املقدمة إدخال شيوجيب من

  

 توجب محل ةالتيممات البياني أن ما عدا املرسل، على ون لألصابع فقط، ويردكيد السارق ي

  .ةقيف تك قطع العرساله مانع عن العمل به ـ ولعل املراد بالقطإ أن املرسلوعلى املطلقات عليها، 

ضي استحباب تاجلمع يقن إ :ف ودليل الذارع، وفيهكباجلمع بني دليل ال: واستدل للقول الرابع

  .ةالتقي على ثر حمموالًكون األكما عرفت من  إىل ةضاف، باإلحد الفردين ختيرياًأونه ك ثر، الكاأل

 صحيح، ولعل مستنده. ف قليالكون املسح من فوق الك بلزوم فتوىي عن الفقيه الكحنه إ مث

 أو االستحباب، على حممولنه إ : صحيح اخلزاز، وفيه،ف قليال وحنوهكفمسح وجهه ويديه من فوق ال

  .كذل أيضاً  سائر الروايات، ولعل مراد الصدوقة، بقرينة العلميةاملقدمعلى 

قد استوعب اجلميع، فقول  أنه ليعلم} دخال شيء من األطرافإ ةوجيب من باب املقدم{

، ملا كن الظاهر عدم وجوب ذلك مل يظهر وجهه، ل)١()ة العلمية املقام من باب املقدمليس(: كسماملست

  . بل عرفياًوجوب االستيعاب ليس دقياً أن سيأيت من

  ذ إوليس ما بني األصابع من الظاهر، فال جيب مسحها، {

                                                

  .٤١٣ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٣٠٦

 بل املناط صدق مسح التمام ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه،املراد به ما مياسه ظاهر بشرة املاسح

   ،عرفاً

  

 ظاهر يف "فكظهر ال": )عليه السالم( ذ قولهإ، إشكالبال }  املاسحةما مياسه ظاهر بشر املراد به

 ةجركفاية  يف "ةمر": )عليه السالم( ظهور قوله إىل ، مضافاما بني األصابع ليس ظهراً فإن القدر املماس،

، بل عدم الوجوب منصرف ة الواحدةميسح باملر ما بني األصابع ال أن  ما بلغ، ومن املعلوم بالغاًةواحد

  .يضاأمن سائر النصوص 

أوساط كعمق الظاهر يف مواضع األلتواء،  إىل يصال املسحإب} بل الظاهر عدم اعتبار التعميق{

} فيه، بل املناط صدق مسح التمام عرفاً{ل جزء من السطح ك إىل بإيصال املسح} والتدقيق{األصابع 

لو  أنه  حىت واملتعارف عدم استيعاب املسح إال مبرات، خصوصاً،ة ألنه الظاهر من املسح مركوذل

  .ك هو بذلفىتأعدم استحباب التخليل، و: وجب لزم التنبيه عليه، وقد نقل جممع الربهان من األصحاب

لوازم من  مسح بقاء بعض اخللل بال أن ره غري بعيد مبالحظهكوما ذ(: ، قالكومل يستبعده املستمس

تأمل اجلواهر يف  أن ، ومنه يظهر)١() غالباً لعدم التسطيح احلقيقي يف السطح املاسح واملمسوحةاملسح مر

عريف ال احلقيقي، ولذا لاالستعياب يراد به ا إذ ستيعاب،اال على مجاع ال وجه له، وإن استدل له باإلكذل

   شكلأصطهبانايت، واجلمال، وإن  ابن العم، والربوجردي، واالةاملنت الساد على تكس

                                                

  .٤١٤ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٣٠٧

  :أمور أيضاً وأما شرائطه فهي

   النية مقارنة لضرب اليدين :األول

  

يستوعب املسح التواءات  حىت احتياط بعض بلوي األصابع أن ، ومنه يعلم اهلدى مصباحخعليه شي

عدم لزوم جعل اليد ضاً  أييعلم منه أنه ماك ثانياً، ال وجه له، ةام والسبابمسح ما بني اإل أو األصابع،

  .ةي العلمةرؤوس األصابع قليالً من باب املقدم إىل من فوق الزند قليالً وجرها

جبهته وجيرها،  على  يضع يده أنفيكينه إ ، مثة السابقةان الروايكنعم ال يبعد استحباب األول، مل

ل ك على  املاسحلكمير  حىت قصاص الشعر على  قرب الزندعيض أن فّني، فال يلزمك يف الكذلكو

  .الزند على فكيضع طرف ال أن  ال يلزمكذلكاملمسوح، و

  .ما سيأيتك، إشكال بعضها ةان يف شرطيكن إو} مورأ أيضاً  فهيهما شرائطأو{

الروض، و، وجامع املقاصد، ةرك وال خالف، بل عن املعترب، والتذإشكالبال } ةالني: األول{

ونه ك، وة والرواي اآلية الوضوء والغسل، منةعبادي على لنا به عليه، ويدل عليه ما استدلمجاع اإلىدعو

وقد }  لضرب اليدينةمقارن{ عن الشارع كذلكم تلقوها أ على مجع، مما يدلأ ةزات املتشرعكمن مرت

، ة يف النهايةفعاله، وذهب العالمأول أنه أ التيمم وةالضرب من حقيق أن ، فاملشهوركاختلفوا يف ذل

وجوب مقارنتها ملسح اجلبهه، وعليه فالضرب حاله حال االغتراف يف الوضوء  إىل يح،واجلامع، واملفات

بني  وحدث بني الضربأ، وفيما لو ة يف حال مسح اجلبهى فيما لو نوةليس من حقيقته، وتظهر الثمر

  فيما لو ضرب يديه يف حال واملسح،



٣٠٨

  .غريها إىل ربك، والةفاق، واإلةاجلنون، والصغر، والنوم، ومسح يف حال اليقظ

  .يبطل التيمم: فعلي القول األول

  .يصح: القول الثاينوعلى 

:  داودة مثل صحيح،الضرب من التيمم أن  على من الروايات،ة مجلة ما هو املشهور، لداللىقوواأل

  .)١(»األرض مث رفعهما فمسح وجهه ويديه على فوضع يديه«ف التيمم؟ كفقلنا له في

  .)٢(»املسح على فوضع يده«ف التيمم؟ يك:  فقلت له: احلزازةوصحيح

  .)٣(»ة واحدةاألرض ضرب إىل فيهكيتيمم ضرب ب أن راد املتيممأذا إف«: وخرب الدعائم

  .)٤(»هو ضرب واحد«: يف التيمم؟ قالك: زرارةوصحيح 

   .)٥(»األرض على فوضع يده«يف التيمم؟ ك سألته :ةوموثق مساع

  ضرب منال أن  يفةغريها من الروايات الظاهرإىل 

                                                

  .٤ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٤ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٣ الباب ٩٨١ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٣٠٩

  .التيمم

قوله  على تفرع مسح الوجه أن ، بتقريبة الشريف اآليةبظاهر:  فقد استدل له،ما القول الثاينأ

فعاله هو الضرب أول أان كذ لو إفعال التيمم هو املسح، أول أون ك ظاهر يف )١(﴾فَتيمموا﴿: تعاىل

غريه، وخاف فوات  أو  سبعفسه منن على ن خافإ«: زرارة رواية ان الالزم االبتداء به، وبظاهركل

 :)عليه السالم( قوله فإن ،)٢(»، ويتيمم ويصلّيةالربذع أو اللبد على الوقت، فليتيمم يضرب بيده

 يف اجلزء كرب ليس من التيمم، وباألصل يف الشضال أن اشف عنك" ضربي"بعد قوله  "تيممي"و

 مجعواأم أم املستعمل، مع كلتراب يف حون اكجزاء التيمم الضرب، لزم أول أان كالزائد، وبأنه لو 

  . ال خيفىل ماك، ويف الرراًكاملستعمل، فيجوز التيمم عليه مكليس  أنه على

ان ك ظاهرها، وإن ةما قال بعض ـ فاجلزئيكان الضرب ـ كن إ املراد بالتيمم فيها، فإن ، اآليةماأ

 على  اآلية يفة، فال داللةًمقدم أو شرطاً، أو جزًء،ما إ الزم، أنه ر الضرب معكاملراد به القصد، فلم يذ

  .اتسائر اخلصوصي على  فيهاةا ال داللأما كالنفي،  على االثبات، وال

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  ٥ ح التيمم أبوابمن ٩الباب  ٩٧٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣١٠

   وال يعترب فيها قصد رفع ،على الوجه الذي مر يف الوضوء

  

بعده من الضرب وغريه هو  أن اشف عنك" والأليتيمم : ")عليه السالم( قوله فإن :ةما الروايأو

ون كالظهورين يتدافعان، فت أن  األمرةمتام التيمم، غايإن يراد أر التيمم ثانيا، فال بد وكما ذأ، والتيمم

  .ة جمملةالرواي

  . الظواهر اليت استدل ا املشهوركفال جمال له بعد تل: ما األصلأو

 عه،سل آخر مسل يف عدم جواز غُماء الغكليس  أنه ريدأ فإن  التراب مستعمال،ةما عدم صريورأو

ن إم املاء والتراب، وكتالزم ح على دليل ول األجزاء، ألنه الأون الضرب ليس ك ال يالزم كذلفإن 

ن إ :ان رمبا يقالكن إقرب، و، وعليه فقول املشهور هو األ وال مبيناً ليس بيناًكريد شيء آخر فذلأ

  . يف الوضوء والغسلفاالغتراكالضرب  أن الذهن إىل املنسبق

خذ وجهه حتت املاء أما لو كذ الوضوء يتحقّق بدون االغتراف، إقياس مع الفارق،  نهإ :فيه أن إال

  . وال خالفإشكال بال ،انكيفما كالوجه  على النازل، والتيمم ال يتحقّق مبسح التراب

 الوضوء والغسل، من قصد الفعل ة، يأيت فيه ما تقدم يف نيةرناه من اشتراط التيمم بالنيكما ذن  إمث

من املزايا }  الوجه الذي مر يف الوضوءىعل{: ، ولذا قالكغري ذل إىل األخالص، وةوالقرب

  وال يعترب فيها قصد رفع {واخلصوصيات 



٣١١

  . بل وال االستباحة،احلدث

  . املباشرة حال االختيار:الثاين

  

 ان التيمم يفكن إ و،سلالوضوء والغكالتيمم يرفع احلدث  أن ىاألقو} ةاحلدث، بل وال االستباح

  .كالم يف ذلك وسيأيت ال،طوهلا

ور، كالقصد املذ على ، لعدم الدليلةباحاإل أو  منه من الرفعى فال يلزم قصد ما يتأت،انكيف كو

ذ الالزم يف مقام االمتثال لألمر إور، كوجوب القصد املذ إىل واألصل عدمه، وذهب بعض الفقهاء

 الفاعل هو ةرادإون متعلق كي حىت األوصاف،ما هو عليه يف الواقع من  على التعبدي قصد املأمور به

  . واالمتثالةطاعمر، فتحصل اإل اآلةرادإعلق به تالذي 

يلزم قصدمها، بل  حىت وصاف املأمور به وعناوينهأ، ليس من ةاالستباح أو رفع احلدث،ن إ :وفيه

ما هو كبه للمأمور به، فعل املأمور به، فعدم قصدمها ال يضر بانطباق املأيت  على ةمها من اآلثار املترتب

  .واضح

  املنتهى نفي الريب عنه، وعنك وال خالف، وعن املدارإشكالبال }  حال االختيارةاملباشر: الثاين{

 التيمم بنفسه، حبيث يسند يتوىل أن فالالزم:  عليه، وعليهمجاعشف اللثام اإلكنفي اخلالف فيه، وعن 

 إىل ةضاف، ويدل عليه باإلك غريه باالشتراىلإنفسه وىل  إغريه مستقال، وال إىل ليه مستقال، الإالفعل 

  ، ومباة والرواي اآلية منكحد، انسباق ذلأعدم ظهور خالف من و، مجاعاإل



٣١٢

بعدم : ن رمبا يقالكن جازت يف غريها، لإ يف العبادات وةنيابال عدم جواز ةصالأحقّق يف حمله من 

ما و﴿: تعاىلظاهر قوله ن إ : ما خرج بالدليل، وفيهالإ ةور، بل األصل جواز النيابكاملذ حتقّق األصل

الِْجن لَقْتوِن وخدبعِإالَّ ِلي سبنفسهةنسان العباد اإلإتيان لزوم )١(﴾الِْإن .  

ان كن إاالنسياق و: ثبات هذا الشرط، ال يقالإافيان يف ك واالنسباق مجاع فاإل،انكيف كو

عليه ( يب عمري، عن الصادقأ ابن ةص صارف له، ففي مرسلخالفه من النصو على ن ما دلّك ل،مسلماً

  .)٢(»ةصابتهما اجلنابأ إذا سريكيؤمم ادور وال«:  قال)السالم

 وهو ة جنابهصابتأ فالناًن إ :قيل له:  قال)عليه السالم( عبد اهللايب أني، عن كحممد بن مس رواية ويف

  .)٣(»شفاء العي السؤالن إ ،ميموهال أ ،ال سألواأقتلوه، «: جمدور فغسلوه فمات؟ فقال

  . )٤(»سري يؤممان وال يغسالنكاملبطون وال«: )عليه السالم(  الفقيه، قال الصادقةومرسل

   ةظاهر هذه الروايات حالإن : وفيه

                                                

  .٥٦اآلية : سورة الذاريات) ١(

  .١٠ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٨ص ٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ يف التيمم ح٢١ الباب ٥٩ ص١ج: الفقيه) ٤(



٣١٣

   ، عن الغسلاملواالة وإن كان بدالً: الثالث

  

لمنا حول كور، وقد تكق املذ، فال تعارض االنسبا"فغلسوه"حممد  رواية االضطرار، ويؤيده قوله يف

 يف حال ة يف جواز النيابإشكالال نه إ ان آخر من هذا الشرح، مثك يف العبادات يف مة املباشرةصالأ

  .األدلة، ولغريمها من ة امليسور، وللروايات السابقةاالضطرار، لقاعد

ما ك اًإمجاعا، و قطع األصحاب باعتبارهك وال خالف، بل عن املدارإشكالبال } ةاملواال: الثالث{

ن إو{هي شرط مطلقا  و،، وجامع املقاصد، والروض، واحلدائق، وغريهاةرك، والتذىعن الغنيه، واملنته

ام احتماالً من عدم وجوا فيه، ك األحة، وعن ايفتوى ملا عن الدروس خالفاً} سلان بدال عن الغك

ا يف البدل الذي هو الغسللعدم وجو.  

 لو فعل حداًأ أن  انسباقها من اآلية والرواية، حىتاشتراط املواالة مطلقاً فيدل على ،وكيف كان

وكونه  املستفيض نقله، مجاعذلك خمالف للظاهر منهما، ويؤيده اإل أن بفصل طويل، رويالتيمم 

  .متلقى من الشارع أنه  يدل علىذهان املتشرعة ارتكازاًأاملركوز يف 

 املركب، مجاعهو بدل الغسل باإلما  إىل  الوضوء، فيتعدىيفما االستدالل لذلك بقاعدة املرتلة أ

، وبداللة "فامسحوا"ألنه للترتيب بال مهلة وكذلك الفاء يف " فتيمموا"يف قوله » الفاء«وبظهور كلمة 

  ) عليهم السالم( األخبار احلاكية للتيممات البيانية، ألم



٣١٤

.  صورته حبيث متحوواملناط فيها عدم الفصل املخل يئته عرفاً

  

ل كالترتيل يف  على ال دليل أنه ةالقاعد على ذ يردإ، ىخيف ل ما الك، ففي الةجزاء متتاليجاءوا باأل

 ىثبات عدم اعتبارها يف ما هو بدل الغسل، ويتعدإان قلب الدليل بكمإ إىل ةضافجزاء، باإلالشرائط واأل

 ة فيه قطعا، بأن الفاء األول ال مواال،"اءالف "ةداللوعلى ب، ك املرمجاعما هو بدل الوضوء باإل إىل عنه

 أن ، فال يعلمة جممل اآليةذإ فيه، ةالثاين ال داللوبأن الفاء تعقيبه بالتيمم، الصالة ال يلزم  إىل القيامإذ 

 بأن ةيك األخبار احلاة داللى قطعا، وعلةان األول فال مواالك فإن الضرب، أو املراد بالتيمم القصد

 األخبار ةن ال يبعد داللك اعتباره يف املبني، لةفالتوايل نشأ من اقتضاء البيان، ال من جه، ةفاد لإلةايكاحل

  .ال فيما علم بعدم لزومهإمام ذ الالزم األخذ مبا عمل اإلإ، ةيكاحلا

واجب  بأنه خالهلا، فالقولإسائر الشرائط يبطل التيمم بكوا ك، ة املواالةمث الظاهر من شرطي

  .بار الفقهاءكليه بعض إن ذهب إ ال وجه له، و،مث وصح تيممهأا خل أذا إتعبدي، ف

 بالقدر ة العرفيةفالالزم املتابع} واملناط فيها عدم الفصل املخل يئته عرفا حبيث متحو صورته{

في كهذا املقدار، فال ت على الدليل دلّ ألن ك، وذلةز يف األذهان املستفاد من التيممات البيانيكاملرت

 التقديري، ةفسرها باملواال أنه ن عن الشهيد يف الدروس،كال ضيقاً، لإ ةال وسعاً، وال تلزم املواالإ ةاملواال

  ان املاء كنه لو أو



٣١٥

.على الوجه املذكور   الترتيب:الرابع

  

  .بدل الصعيد مل جيب املاء

لتيمم مع الوضوء  اكاشترا على ، وال دليلة يف التيممات البيانيةخالف املستفاد من املواالنه إ :وفيه

 عدم التفريق ةالالزم يف املواال أن  ال وجه ملا يف اجلواهر، منكذلكما عرفت، وكيف مجيع اخلصوصيات 

 ما مل ينتف مسماه وصورته، ة العرفية املتابعك فال يضر تر، هيئتهىفعاله، حبيث يزول صورته ومتحأبني 

ن إ  خالف الدليل، مثكوسع من ذلأ معىن إىل هاك فترة العرفيةعب املتا:األدلةستفاد من ملان إ : عليهإذ يرد

  .جزاء والشرائط تسقط باالضطرار، لدليل امليسوراأل ألن ها،ك ترة املواالكتر إىل اًان مضطرك

 إشكال  مث اليسري، بالن يقدم الضرب مث الوجه مث اليمىنأب} وركالوجه املذ على الترتيب: الرابع{

، ىرك، والذةرك، واملفاتيح، والتذك، واملدارةرشاد اجلعفريإ، وىته، واملنةوال خالف، بل عن الغني

از ك، واالرتة القطعية، والسرية، ويف التيممات البياني اآليةالترتيب يف:  عليه، ويدل عليهمجاعوغريها، اإل

 ن الواوك من الشارع، فقد ورد العطف يف بعضها بالفاء، ويف بعضها بثم، ويف بعضها بالواو، لىاملتلق

 الوضوء، ففي مستطرفات السرائر، عن ةما تقدم وجهه يف آيك ،مثال املقامأالترتيب يف  على تدلأيضاً 

 على فضرب بيده«: قال) اهللا عليه وآله وسلمصلى (  تيمم النيبةايك يف ح)عليه السالم( أيب جعفر

  فّيهكنه مث مسح ي مث مسح جببىاألخر على حديهماإاألرض مث ضرب 



٣١٦

  .)١(»ىاليسر على واليمىناليمىن  على ى فمسح باليسر،ىاألخر على ةل واحدك

، )٥(اهليك الة، ورواي)٤(زرارة ة، وصحيح)٣( اخلزازة، وصحيح)٢( حممد بن مسلمةذا يف صحيحكو

  .الترتيب على ةوغريها، دالل

 ك مث متسح ما وجه،ة واحدةاألرض ضرب على كن تضرب بيديأ«:  التيممةويف الرضوي، صف

 مث تضرما ،نفطرف األ إىل موضع السجود من مقام الشعرأن : وروي  ،الذقن إىل اجبنيمن حد احل

باليمىن  و،اليد اليمىنمن صول األصابع أمن  : وروي،حد الزندإىل باليسرى اليمىن  فتمسح ىأخر

  .)٦(»اليسرى على هذه الصفة

قال ـ مث أن  إىل ه ـصابعه وجهأمث مسح بأطراف «: )عليه السالم( عن الصادق: ويف الدعائم

   علىصابعه اليمىنأقال ـ مث وضع أن  إىل  ـصابع اليمىنأ على ىصابعه اليسرأوضع 

                                                

  .٦ س ٤٧٣ ص:السرائر) ١(

  .١ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:ائلالوس) ٥(

  .٢ س٥ ص:فقه الرضا) ٦(



٣١٧

  .)١(»ىاليسر

قال أن  إىل  ـك األرض فتمسح ما ميينك مث تضرب بيساركفتمسح ما وجه «:املقنع رواية ويف

  .)٢(»ك األرض فتمسح ا يساركـ مث تضرب بيمين

 من الفرق بني الوضوء والتيمم يف وجوب الترتيب، رتضىما عن السيد املن  أله يظهركومن هذا 

، تبعا كسم املستإشكال أن ماك، مجاع لإلقخرنه إ ، ولذا قال بعض الفقهاءفتوىخالف النص وال

وجوبه، ألنه من ضروريات األفعال  على ألن جمرد وقوع الترتيب بني األفعال، ال يدل(: خر قالآلبعض 

بني الوجه واليدين، ال  أو الفاء بني الضرب واملسح، أو ن العطف بثم،أ، و)٣() اجلمع بينهانكاليت ال مي

األسلوب  على ب العبادي وجوبهكذ الظاهر من الفعل يف املرإ،  ال خيفى ما:الوجوب، ففيه على يدل

ما  على او، يدلبالو حىت  يف احلج والصيام وغريمها، والعطفك ذلىالّ جرإال لزم البيان، وإاملأيت به، و

 على يعيد أن  مثال، وجب قبل اليمىنىباليسرأتى  أو س،كو نلهذا فوعلى . يف بالفاء ومثكعرفت، ف

  ما حيصل معه الترتيب قبل فوات 

                                                

  . ذكر التيمم١٢٠ ص:سالمدعائم اإل) ١(

  .٣٣ س٣ص: ة يف اجلوامع الفقهي،املقنع) ٢(

  .٤١٨ ص٤ ج:املستمسك) ٣(



٣١٨

.  يف اجلبهة واليدين،األسفل إىل ومنه ،  االبتداء باألعلى:اخلامس

  

  . من رأسهعادأ ةن فات املواالإ، وةاملواال

ل من ك} األسفل يف إىل ومنه{:  بقولههرادأ، وهذا ما ىفاألعل} ىاء باألعلاالبتد: اخلامس{

وعن شرح املفاتيح .  واحلدائقةفايك الكذل على ة الشهرىما هو املشهور، وادعك}  واليدينةاجلبه{

 مجاع، والدروس، وجامع املقاصد، اإلىرك، والذة، والنهايةركوعن التذ. ظاهر األصحاب إىل نسبته

  .عليه

حوط، ويف أ كي املدارك، وجعله يف حمطالقوفق باإلأالقول بعدم وجوبه  أن عن األردبيلي،ن كل

  .األصل العدم أن شف اللثامك

 قال ـ موضع السجود من مقام الشعرأن  إىل  ـكمتسح ا وجه: "واستدل للشمهور بالرضوي

 ةفادإمن " ىلإمن و"ال خرج لفظ إحتديد للمسح، ال للممسوح، و أنه ظاهره فإن ،"طرف األنفإىل 

ونان ك، بل يءذ ال ابتداء حينئذ وال انتهاإرمها معا، ك اللتني مها حقيقتهما عند ذة واالنتهائيةاالبتدائي

  ".ىلإو من" على الدعائم رواية ذا اشتملتك و،ذا يف املستندك ،طرفني للمحدود

 مجاع اإلةلعل هذا القدر بضميم من الروايات، وةفّني، فقد ورد يف مجلكال إىل ةبالنسب" ىلإمن و"اما 

   يف القول بالوجوب، وال ةافيك، ةاز، والسريكلمام، واالرتك يف  متواتراًىاملدع



٣١٩

. بني املاسح واملمسوح   عدم احلائل:السادس

     طهارة املاسح واملمسوح:السابع

  

 يف زمان الإ كمل خيالف يف ذل أنه ، وظاهرهمكن رفع اليد عن ذلكيف ميكقل من االحتياط، وأ

وجوه آخر استدل ا هلذا  إىل ة، وبعد هذا ال حاجةماميدين اإل إىل كمايل ذلردبيلي، وقد نسب األاأل

الذهن من  إىل الوضوء جيب فيه االبتداء، واالنسباق أن ، معة االشتغال، وعموم املرتلةصالأ مثل ،القول

 ابتداء بغري ةنه لو وقع يف التيممات البيانيأ، وة يف الوضوءات البيانيكذلك أنه ماك، ةالتيممات البياني

 من األعاظم ةن استدل ا مجاعإ، وةلها غري تامك ألا ك، وذلكغري ذل إىل ، لنقله السائلىاألعل

  .اجلواهر وغريهك

 ألن ،ةورك املذاألدلةل ك واألصل، بعد منع طالقومما تقدم تعرف دليل القول الثاين، وهو اإل

أنه لذا كحمتمل االستناد، والرضوي، واملقنع، والدعائم، وهي ضعيفات، و، وهو مجاععمدا اإل

 ةاملنت الساد على تكن سإ، وة يف املسأل اهلدى ومصباحكل املستند يف الوجه، واملستمسكاستش

  .الربوجردي، وابن العم، واجلمال، واالصطبهانايت

 ك، وذلمجاع ادعي عليه اإلما هو املشهور، بلك} واملمسوحاملاسح عدم احلائل بني : السادس{

ان، ك احلائل لو ةزالإجوب و ومنه يعلم .ما سبقكاز ك واالرتةالسري إىل ةليه، باالضافإ األدلةالنصراف 

  .سوحمبعض امل أو بعض املاسح على انكولو 

  هو املشهور، بل عنما ك} واملمسوحاملاسح طهارة : السابع{



٣٢٠

القواعد  على  الشهيدةاملقاصد القطع به، وعن حاشيالفقهاء، وعن جامع  إىل شرح املفاتيح نسبته

ما  على ليه جممع الربهان واحلدائق،إن عن ابن فهد والسيد العميدي العدم، ومال ك عليه، لمجاعاإل

 طهارةمصرح بشيء منه من قدماء األصحاب استدل للزوم ال على عثرأ مل :ي عنهم، ويف اجلواهركح

عضاء املسح، أ ةجناس أن م يرونإ، حيث ةذهان املتشرعأاز يف ك، وباالرتة املتقدم، وبدليل املرتلمجاعباإل

املقام من  ألن ، وباألصل،ة ال يناسب استعمال الطهور الذي وجب لرفع القذارممسوحاً أو ماسحاً

  .ما يف سائر الطهارتكل احملصوالعنوان 

 غري ثابت، مجاعهور، بأن اإل املشةدلأل يف كشأ، واألدلة إطالقواستدل القائل بالعدم باألصل، و

لطهارت من العنوان واحملصل، ا أن وال نسلم.  املشهورفتوى إىل از مستندك، واالرتةليك ليست ةواملرتل

  . ال االشتغالةصل الرباءفاأل

 )١(﴾طَيباً﴿: تعاىل قوله  خصوصاًاألدلةاملنسبق من نه إ حيثسألة الظاهر لزوم االحتياط يف امل: أقول

 يده ة نظاف املوىلةرادإ العرف ى باملاء الطاهر، رأكاغسل يد: لو قال أنه ىال ترأف التالزم،  العرةلرؤي

 فال فتوىمل يوجب الن إ ، وهذافتوىازات من الدليل ال من الكيده، واالرتعلى النجاسة بقاءه إمما ينايف 

  قل من االحتياط، أ

                                                

  .٤٣اآلية : سورة النساء) ١(



٣٢١

  .حال االختيار

  

 التيمم يف البحث من ةيفيكفصل  ل أو، يفة، واحلائلةاملتجدد، وةاملسريالنجاسة الم يف كوقد تقدم ال

 امليسور، والقول ةحال االضطرار فال يشرط، لقاعد أما .}حال االختيار{األرض  على ضرب اليد

 خبالف كبسقوط التيمم ألنه املاء النجس يسقط الوضوء به، ليس بشيء، ألنه قياس، لوجود الدليل هنا

  .ا بال مانعاملقام، فدليل امليسور هن



٣٢٢

 ،جهالً أو سهواً أو  كان عمداً، بطل يسرياًلو كان جزًءو  بقي من املمسوح ما مل ميسح عليه إذا ):١ـ مسألة (

التعميق وال يلزم املداقة أنه لكن قد مر .  

  

 لعدم كوذل}  بطل يسرياًلو كان جزًء و إذا بقي من املمسوح ما مل ميسح عليه{): ١ـ مسألة (

 }جهالً أو سهواً أو  كانعمداً{ به ىتأال رجع وإ، وةفاتت املواال إذا أمور به املوجب لبطالنه باملتياناإل

لكن {.  للجهل وحنوه يف تغري موضوعهاة فال مدخلي، يدور األمر فيها مدار الواقعةاليف الواقعيكالتألن 

ل ماك ال حه عرفاًسا وجب مفاملراد بقاء شيء من املمسوح بقاء م} التعميق وال يلزم املداقة أنه قد مر 

بطال احلائل، هو احلائل املنايف للعريف، ال للحائل إما تقدم من  أن :سطح املمسوح، ومنه يعلمعلى 

ن بقدر ما يبقي من الفراغ كمل ي إذا منا يبطل التيممإوجود ذرات غري التراب يف التراب،  أن ماكالدقي، 

واملاسح واملمسوح، من حلاصل أن كل ما ذكرناه يف التراب  وحنوه، وإال مل يضر ذلك، وايف ثنايا الرمل

 للدقي مع عدم منافاته ان منافياًك إذا  للعريف، ال ماان منافياًك إذا منا يضر عدمهإ وعدم احلائل، طهارةال

  .للعريف



٣٢٣

 يف ا مرإذا كانت يد زائدة فاحلكم فيها كمو، كان يف حمل املسح حلم زائد جيب مسحه أيضاً إذا ):٢ـ مسألة (

  .الوضوء

  

 ك عد جزًء منه، وذلاذإفيما } إذا كان يف حمل املسح حلم زائد جيب مسحه أيضاً{): ٢ـ مسألة (

  .ألنه جزء من املمسوح، فيشمله دليل وجوب املسح

 املصنف، إطالق عن مثله، فاألدلةجزًء، فالظاهر عدم وجوب مسحه، النصراف  عديمل  إذا ماأ

  .إشكالتني عليه، ال خيلو من كقني السا من الشراح واملعلةومجل

}صلي انت فوق الزند واشتبهت باألكن إ } يف الوضوءوإذا كانت يد زائدة فاحلكم فيها كما مر

انت دون الزند وعدت كن إن مل تشتبه مل متسح، لعدم مشول الدليل عليها، وإ، ومجايلمسحهما للعلم اإل

 مل متسح، لعدم مشول الدليل ًءن مل تعد جزإو. فتأمل ، دليل مسح ما دون الزندطالقجزًء مسحت، إل

  .املمسوح إىل ةله بالنسبكله، واألصل عدمه، هذا 

  من فوق الزند املشتبه ا ميسح ما، وغري املشتبه ا ال حيتاجةاملاسح، فاليد الزائد إىل ةما بالنسبأ

  عدت جزًء ميسح اإن  ف الزند، بعدةانت زائدكذا إ، وةاملسح ا، بل ميسح باألصليإىل 



٣٢٤

 املشتبه ا ميسح ا وعليها، وغري ةصبع الزائدن مل تعد جزًء ال ميسح ا، واإلإ عليها، وةوباملزيد

ن عدت جزًء فالالزم املسح ا إال ميسح ا وال عليها، و أنه  يفإشكالمل تعد جزًء فال ن إ املشتبه ا

  .تأمل على ،وعليها



٣٢٥

   ،إن كان يف اجلبهة بأن يكون منبته فيهاو  على حمل املسح شعر يكفي املسح عليهكان إذا ):٣ـ مسألة (

  

 أن ليفهكان تك إذا ماك ،وبه}  املسح شعر يكفي املسح عليهإذا كان على حملّ{): ٣ـ مسألة (

ف، وال فرق كظهر الك ةان الشعر يف حمل ينبت منه الشعر عادك إذا  هذا،األرض على يضرب ظهر يده

، بل ةً وسنتاباًَك األدلة طالقان غري متعارف إلكن إ، بل وثيفاًك أو ون خفيفاًكي أن بني كيف ذل

 أن ل ما أحاط به من الشعر فليس للعبادك«: )عليه السالم( يشمله قوله أنه ، والظاهرفتوى الإطالقو

   ،ما سبقك )١(»يطلبوه

 ة لألدلكري املتعارف، وذلغ على }وإن كان يف اجلبهة بأن يكون منبته فيها{ كذلكم كبل احل

االنصراف ليس  ألن  عنه منظور فيه،ة املنصرفاألدلةاحلائل، وكزالته، ألنه إ، واحتمال وجوب ةالسابق

فراد  وجوده، واستئناس الذهن باألة عن ندرئفراده، بل هو ناشأ على  يف صدق املطلقكناشئاً عن الش

ل اغم، وحه، ومنه يعرف حال األإطالق عن يوجب صرف املطلق ، ومثل هذا االنصراف الةاملتعارف

 يف ك، للشإشكالاملسح به كفاية ، ففي ةغري العاد على فكعر يف الشان الك إذا  أما.احلواجبعريض 

  ن حلقه كمل ي فإن  له،األدلةمشول 

                                                

  .٣ ح الوضوء أبواب من٤٦ الباب ٣٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



٣٢٦

  .  ألنه من احلائل،كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه إذا وأما

  

واقعا {الشعر } انك إذا ماأو{. لحرجلال مسح بالشعر إ و،فك ومسح بال حلقه احتياطاًحرجاً

 املسحصحة  وقد تقدم سابقا عدم ،}فيجب رفعه، ألنه من احلائل {راعمن الذ أو }عليها من الرأس

  .ما ال يصح املسح باحلائلكاحلائل، على 



٣٢٧

  .عليها أو ،يكفي املسح ا املمسوح جبرية أو كان على املاسح إذا ):٤ـ مسألة (

  

ما هو ك} عليها أو ،يكفي املسح ا املمسوح جبرية أو إذا كان على املاسح{): ٤ـ سألة م(

 امليسور، ة لقاعدك االتفاق عليه، وذلىما يف اجلواهر، وعن بعض دعوكاملشهور، وبال خالف يعرف 

 على املسح من مراتب ، من احليوانةاملرار على املسح أن ، حيث يفهم منها)١(ىعبد األعل رواية  يفةوالعل

  . منااة، نابت اجلبري حرجياًةالبشر على ان املسحكذا إ، فةالبشر

، ة وبالبشرةالبشر على  وجوب املسحةصالا، أل أو  البعض يف املسح عليهاإشكال أن :ومنه يعرف

 ميسور ةاجلبري أن ذ مل يعلمإ، ة والرواية القاعدةسقاط داللإان من فاقد الطهورين، وكذا مل يقدر إف

ذ إ : منظور فيه، ما هو حرجي، ال وجوب الباقية نفي جزئيىعل  دلتة، بل مها متباينان، والروايةلبشرا

وجوب الباقي  على  تدلةال جمال لألصل بعد الدليل، وامليسور يراد به العريف املوجود يف املقام، والرواي

التيمم  أو ء، وبالقضاء مع الوضوةداء مع اجلبرياحتياط اجلواهر باأل أن بالتقريب الذي عرفت، ومنه يظهر

  .امل غري الزمكال

  وأح،  للماسةال فرق بني استيعاب اجلبرينه إ :مث الظاهر

                                                

  .٥ ح الوضوء أبواب من٣٩ الباب ٣٢٧ص ١ ج:الوسائل) ١(



٣٢٨

 من فاقد الطهورين فقد ةان مستوعب اجلبريك إذا نهإليهما، وبني عدم استيعاا، فك وأاملمسوح 

  .ان االحتياط بالقضاء ال بأس بهكن إداء، واأل أيضاً ليفهكت أن عرفت



٣٢٩

  . نسيان أو إن كان جلهلو  خالف الترتيب بطل إذا ):٥ـ مسألة (

  

ما هو الشأن يف الشرائط ك} نسيان أو إن كان جلهل و إذا خالف الترتيب بطل{): ٥ـ مسألة (

ر والعلم، واملراد بالبطالن، البطالن ما مل كد له حبال الذ دليل اعتباره من غري مقيطالق إلك، وذلةالواقعي

  . يف صحتهك فال شة بدون فوت املواال املتقدم بعد املتأخر ثانياًإتيان بكتدار إذا ا أم،كيتدار



٣٣٠

   ،فيضرب النائب بيد املنوب عنه، جيوز االستنابة عند عدم إمكان املباشرة): ٦ـ مسألة (

  

، ويف اجلواهر عدم اخلالف إشكالبال } جيوز االستنابة عند عدم إمكان املباشرة{): ٦ـ مسألة (

يب عمري، أني، وابن ك امليسور، وروايات ابن مسة قاعد:علمائنا، ويدلّ عليه إىل  نسبتهك وعن املدارفيه،

ان عسر عسراً ك إذا الإ، فهو واجب احلظرما تقدم، واملراد باجلواز يف مقابل كوالصدوق يف الفقيه، 

التخيري بني الوضوء ، وقد تقدم وجهه يف مسائل ة واالستنابةل من املباشرك، فيجوز ةموجباً للرخص

 :، بل يف اجلواهرك، وجامع املقاصد، واملدارىركما عن الذك} فيضرب النائب بيد املنوب عنه{والتيمم 

يضرب بيد  أنه اسبكان ضرب الصعيد بيد املتيمم، وعن املكمإقائل بالثاين، مع  على مل يطلعأنه 

  .يد املتويلكفاية الصحيح مث يضرب بيد العليل، ورمبا احتمل 

  . امليسورة بقاعد:ىقو والذي هو األ،ألوللواستدل 

  ؟ال وجه له بعد وجود الدليلنه إ : االحتياط، وفيهةبقاعد: استدل للثاينو

: )عليه السالم( ، وقوله)١(»ال ميموهأ«: )عليه السالم( قولهكن الظاهر من النصوص أ ب:وللثالث

  عليه ( ، وقوله)٢(»يؤمم«

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٣١

  .  مل ميكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه وإن،وميسح ا وجهه ويديه

  

 غلمته بالليل البارد بأن يغسلوه، )عليه السالم( الصادق أمر  من)٢(، وملا ورد)١(»يؤممان«: )السالم

  . عن يدي املتيممة الرباءةوبقاعد

  . املتويل ما ال يقدر عليه املتيممةظاهره مباشر أن :األول على ويرد

 ةفعل مقدمات الغسل، مث الفعل ال دالل أو ،ة من املباشرةذا فعله الغلم مامل يظهر  بأنه :الثاينوعلى 

  . يف جواز فعل الغرية، وال شبهةاملباشر على ان حبيث ال يقدركمام فيه، فلعل اإل

:  ال جمال هلا مع وجود الدليل الذي عرفت، ومنه يعرف وجه قولهةبأن الرباء: الثالثوعلى 

يفعل  أنه ماكوجهه،  على ال فالنائب جير يد املريضإل، وعن هو فَكمتن إ }يديه وميسح ا وجههو{

فيضرب {ي يد املريض أ} إن مل ميكن الضرب بيدهو{. لما ال يقدر عليه النائب ولو بعضهاكاملتويل 

تفي ك؛ فهل يةن من ضرب يد واحدكألنه املقدور من تيممه، فيشمله دليل امليسور، ولو مت} بيده نفسه

  ، ألنهةفايكليها يد النائب، احتماالن، وال يبعد الإيضم  أو ا،

                                                

  .١٢ ح التيمم أبواب من٥ الباب ٩٦٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٧ الباب ٩٨٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٣٢

ن ضرب يد املريض، فهل كان االحتياط يف اجلمع بني األمرين، ولو مل ميكن إ، وامليسور عرفاً

يضرب النائب يد  أو يضرب النائب يد نفسه، مث ميسح ا يد املريض وميسح املريض وجهه ويديه،

 ميسح بيد املريض من التراب بدون ضرب؟ األقرب أو ض ويديه،نفسه، مث ميسح بيد النائب وجه املري

قرب أيفهم من دليل امليسور تقدمي  أنه األصل، ومن املعلوم إىل قرب امليسوراتأنه إالذهن الثالث، فإىل 

  . لألصلل واحد منها يعد ميسوراًكان ك إذا امليسورات

نسان آخر ال يعد إ ةذ مسح جبهإمم، يديه، فالظاهر سقوط التي أو  املريضةن مسح جبهك ميملولو 

اليد فقط، فال يبعد سقوط  أو ن مسح الوجه فقط،كمأنسان آخر يده، ولو إ، خبالف ضرب ميسوراً

جبهته فقط، ألنه  على ان مقطوع اليد، مسحك إذا نعم. تبعض الطهارات ال أن التيمم، ملا دلّ من

سل، حيث مقطوع اليد يف باب الوضوء والغكعدم التبعيض يف هذا احلال، فهو  على ميسور، وال دليل

  .ال يسقطان بانتفاء جزئهما

التيمم فعله، والنائب حاله حال معطي املال من قبل  ألن املريض، على فالظاهر وجوا: ةما النيأ

  .ة حمضة، آلةاكالز أو عليه اخلمس

ن كمي ، والصيام، الةصاليف باب احلج، وقضاء ال أن ماك، ةن النيابكنعم يف باب اخلمس وحنوه، مي

  ج وحنوه،ما يف باب احلكون من النائب وحده، كقد ت:  أقسامةثالث على ة هذا فالنيى، وعلةاآلل



٣٣٣

من  أو ون من هذاكما يف باب توضيه، وتغسيله، وتيممه، وقد يكون من األصل وحده، كوقد ت

 اخلمس عند كويقصد املال، وال يعلم النائب ما هو، يعطيه ماالً أن ما يف باب اخلمس، فيصحكهذا، 

سألة  املكن مل يعلم املالإل حق شرعي عليه، وكله يف جتارته ويف كيو أن ما يصحكعطاء النائب املال، إ

 لالحتياط يف املقام بنيتهما هال وج أنه ، ومنه يظهركفيؤدي النائب اخلمس، ويقصد هو بنفسه ال املال

  . النائب دون املريضةما ال وجه لنيك، وىلأ ما يف اجلواهر، وعن جامع املقاصد جعلهك، معاً

ن مل يبلغ مبلغ إقلنا بوجوب توضيه، و إذا ،الطفل الذي حيج بهكان األصيل غري شاعر، كنعم فيما 

 ال يشترط فيه ةاآلل صورة يفنه إ مث الظاهروغسله وتيممه، يف وضوئه و  يف نية الويلإشكالفال التميز، 

 أو ،ة مجاديةوآل: ، بلوالصغريخالف، افر، واملكيباشر تيممه ال أن حميان، فيص عن اإل فضالًسالماإل

  .حيوان

األرض  على ضربه يد املريض أما  املريض،ةل مسحه بيده جبهك، يشةافر حيث يده جنسكنعم يف ال

 ىلو نو أنه ومما تقدم ظهر. القول بطهارته ال بأس به على تايبكمسحه وجهه يف ال أن ماكفال بأس به؛ 

 على ان املريض قاصداًكاألرض بقصد اللعب، و على ضرب يده إذا ماك اخلالف مل يضر، النائب

، وجب ةجرأبذل  على ، مث لو توقف تولّي الغريه غرية املريض ال تضر نيةون املعترب نيكذ بعد إالتيمم، 

  ب حتصيل املقدمات للواجب املطلق،ولوج



٣٣٤

 صله وميسوره مقدمأاملقدم ب ألن فسه، قدم األول،تيممه بن أو ياه،إولو دار األمر بني وضوء الغري 

  .املؤخر يشمله على ميسوره من مراتبه، فدليل تقدميه ألن املؤخر،على 



٣٣٥

 إىل ال ينتقل و، سقط اعتبار طهارتهإالّو ، أمكنن إ  وجب تطهريهكان باطن اليدين جنساً إذا ):٧ـ مسألة (

  . مل ميكن جتفيفه و بهما يتيمم إىل كانت جناسته مسرية إذا الظاهر إال

  

طهارة ملا تقدم من اعتبار }  أمكنن إ  وجب تطهريهإذا كان باطن اليدين جنساً{): ٧ـ مسألة (

 ةجنسه ميسوره، وما دام للمرتب ألن }الظاهر إىل ال ينتقل و سقط اعتبار طهارتهإالّو{املاسح واملمسوح 

كانت جناسته  إذا إالّ{ .السابقةسألة ا تقدم يف املمك ،ة الالحقةاملرتب إىل يصل الدور ميسور الالسابقة 

فيضرب ظاهر اليدين، وقد } مل ميكن جتفيفهو{الوجه وظاهر اليدين  إىل  أو}ما يتيمم به إىل مسرية

  .فراجعسألة الم يف هذه املكتقدم ال



٣٣٦

   مث مسح ،مسح اجلبهة او  األقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب األخرى): ٨ـ مسألة (

  

ف شيء ضرب ما بقي، وقام مقام كبقيت من الن إ }األقطع بإحدى اليدين{): ٨ـ لة مسأ(

قطع، وتيمم يف أن ك امليسور، بل الستصحاب وجوب ضرا حني مل تة، لقاعدإشكال بال ةف التامكال

 ة، وميسح باليد الصحيحى ميسح ا وجهه ويده األخركذلكاألقطع من األصل بعدم القول بالفصل، و

 أن ةن احتمل حبجإيسقط التيمم و ال أنه ف شيء، فالظاهركن مل تبق من الإ، وةاقي من املقطوعظهر الب

 ة، حبجةما عن الروضك،  رأساًةيسقط مسح ظهر اليد الصحيح ال أنه الظاهر أن ماكض، يبع التيمم ال

مليسور  اةقاعد أن : عليهمايرد إذا ن سقط،كذا مل يإ، فىالواجب هو مسح الظهر ببطن األخرأن 

  :شياءأ ة عليهما، وحينئذ فيدور األمر بني ثالثةمكحا

  .ان له ذراعك إذا فكتقوم الذراع مقام ال أن :ولاأل

  .األرض على ة واملسح ا وجهه مث مسح ظاهر الصحيحةتفاء بضرب الصحيحكاال: الثاين

ب من هذه االحتماالت ، واألقرة، بضم يد النائب مقام اليد املقطوعة لليد املقطوعةاالستناب: الثالث

  مسح اجلبهة ا مث مسح  و يكتفي بضرب األخرى{: ما قال املصنفكهو األوسط، 



٣٣٧

 واألحوط االستنابة لليد املقطوعة فيضرب بيده املوجودة مع يد واحدة للنائب وميسح ما ،ظهرها باألرض

   ،ضا واألحوط مسح ظهرها على األرض أي، وميسح النائب ظهر يده املوجودة،جبهته

  

  .ة ألنه امليسور، فتشمله القاعدكوذل} ظهرها باألرض

سل العضد ان رمبا يقربه ما ورد يف الوضوء من غَكن إاألجنيب، وكف فهو كما قيام الذراع مقام الأ

  .لوا امنهم مل يعكبدل الذراع ملن قطعت ذراعه، ل

ن امليسور مل يصل الدور كمذا أون يف مقام تعذر األصل وميسوره، فكمنا تإ فهي ةما االستنابأو

  .ليهاإ

 فيضرب بيده املوجودة مع يد ،االستنابة لليد املقطوعة {استحباباً} األحوط{ان كن إ }و{

ميسح النائب ظهر  وميسح ما جبهته وللنائب {مشاالً أو وا مييناًك ة يف املماثلةتناسب املقطوع} واحدة

صالة ل كيصنع يف  أن األقطع إىل ةألنه معسور بالنسب، ن هذا االحتياط موهون جداًكل} يده املوجودة

  .ذاكه

 ة عارياًوضع يد إذا أما ،ما عرفتكبل هذا الالزم } واألحوط مسح ظهرها على األرض أيضا{

ان يف الظاهر كن إجنيب، وأميسح ا وعليها ألا شيء  أن ال احتياط أنه ، فالظاهرةان يده املقطوعكم

  .ىاألعل عبد رواية رناه يفك بالتقريب الذي ذ،ةميسور، فحاله حال اجلبرينه إ :يقال أن الإف، كالك



٣٣٨

ما ،ا أقطع اليدين فيمسح جببهته على األرضوأم واألحوط مع اإلمكان اجلمع بينه وبني ضرب ذراعيه واملسح 

  .وعليهما

  

}امليسورةلقاعد} ا أقطع اليدين فيمسح جببهته على األرضوأم .  

التيمم ال يبعض، ومن قيام الذراعني مقام  ألن  من سقوط التيمم رأساً:خرما االحتماالت األأ

، فقد عرفت ما فيها يف ة، ومن االستنابةذراع واحد أو انت له ذراعانك إذا ةقيام ذراع واحد أو ثري،كال

  .الفرع السابق

 : عليه فريد}عليهما واملسح ما وبني ضرب ذراعيه وواألحوط مع اإلمكان اجلمع بينه{: ما قولهأو

املقامني من باب  أن ر هنا ما احتاطه يف الفرع السابق، معكما مل يذكره يف الفرع السابق، كمل يذنه إ

 من املرفق، ألنه ال يعد ان مقطوعاًك إذا ر املصنف قيام العضدين مقام الذراعني فيماكنه مل يذإواحد، مث 

م يف ك، حيث يثبت احلح من املرفقني ولو استحباباًون املسكقيل ب إذا الإ، اللهم فّني عرفاًك للميسوراً

 أو شلل، أو سر،ك أو ، لغلّ،عمال يدهإعلى نه ال يقدر كن مقطوع اليد، لكجوارمها بامليسور، ولو مل ي

األعلى يف  أو من الزندالبدء  على انني، ولو مل يقدرك الدليل يف املةالسابق لوحدكم كان احلك، أشبهما 

 ان سجيناًك إذا ماكاليد،  أو مسح بعض الوجه على ولو قدرلقاعدة امليسور، ، الوجه مسح كيف متكن

 التيمم ال ألن ال وأ ،ل جبهته باحلائط مثال، فهل ميسح الباقي ألنه ميسوركمسح  على ، ال يقدرمعلقاً

ض، احتماالنيبع.  



٣٣٩

 وقد عرفت ما فيه ،ةال عموم املرتلإواالحتياط األول، لعدم دليل يف عدم التبعيض يف باب التيمم 

  .سابقاً



٣٤٠

 فاألحوط اجلمع بني الضرب به، مل ميكن إزالتها وكان على الباطن جناسة هلا جرم يعد حائال إذا ):٩ـ مسألة (

  . املسح به والضرب بالظاهر و،املسح بهو

  

 فاألحوط اجلمع ،مل ميكن إزالتها وإذا كان على الباطن جناسة هلا جرم يعد حائال{): ٩ـ مسألة (

ضرب كفاية  قوىان األكن إ، ومجايلللعلم اإل} املسح به والضرب بالظاهر و،املسح به وبني الضرب به

 خر،ؤميسور امل إىل يصل الدور ، وما دام ميسور املقدم جار، الةالباطن ألنه امليسور، فحاله حال اجلبري

دار األمر  إذا  أنه، وقد تقدمون الظاهر ميسوراًكون الباطن ذي احلائل ميسور األقرب من كن إ :يقالأو 

الباطن حائل غري  على انك إذا رنا تعرف ماكقرب امليسورين، ومما ذأ بني ميسورين، قدم ما يعد عرفاً

 اليت ةاجلبريمسألة زالته، وقد دخل هذا الفرع يف إيتعسر  أو لصق به قري وحنوه، مما يتعذر إذا ماكجنس، 

  .الم حوهلاكتقدم ال



٣٤١

  . فيجب نزعه حال التيمم  امت حائلاخل): ١٠ـ مسألة (

  

اب العريف يعملا تقدم من وجوب االست} فيجب نزعه حال التيمم  اخلامت حائل{): ١٠ـ مسألة (

ان ك أو األرض حال الضرب، إىل ان اخلامتكيصل م ان الك إذا نعم. صبعون اخلامت يف اإلكالذي ينافيه 

  .حال املسح أو  حال الضرب،ال مير املاسح عليه حال املسح، ال جيب نزعه يف



٣٤٢

  ال جيب ): ١١ـ مسألة (

  

عن  أو  عن الوضوء،ان بدالًك مطلقاً، سواًء ةيف التيمم قصد البدلي} الجيب{): ١١ـ مسألة (

ان ما عليه واحداًكم ال، بل أ ومس ميت، ةان عليه جنابك إذا ماكسل، وسواًء تعدد ما يف ذمته الغ ،

 من احملقّقني ةمجاع إىل شف اللثام، وغريهم، بل نسبك، وةوالذخري، كصحاب املدارأليه إما ذهب ك

 التيمم ة مل يؤخذ يف ماهيةعنوان البدلي فإن هذا القصد، على  لعدم الدليلكثر املتأخرين، وذلكأ ىلإو

فعال التيمم، سواء أ على انتزاعي يترتبأمر ، بل هذا العنوان  وال شرعاًون من مقوماته، ال عقالًكحبيث ي

  .م الأده الفاعل، قص

ن إ رب، حيثك باألصغر وباألان حمدثاًك إذا ماكن عليه تيممان، كمل ي إذا منا يصحإهذا : يقال ال

  .ن امتثاالك، وبدونه مل يمجالخيرج عن اإل حىت يهماأبدل عن  أنه الالزم تعيني

حدمها رفع أ بن يقصدأ بكن ذلك، بل مية بقصد البدلي ليس منحصراًمجالخروجه عن اإل: ألنه يقال

خر رفع احلدث دث الذي أحدثه أوالً، وباآلاحليقصد باألول رفع  وباآلخر رفع األصغر، وربكاحلدث األ

ن مل يقصد إ وك يرتفع بذلمجالاإل فإن يهما األصغر،أرب وكيهما األأ أن ن مل يعلمإوالذي أحدثه ثانياً، 

  .ةالبدلي

ون عما يصح له، وباآلخر ك فيةحدمها بضربأ بال يأيتإيفيتهما، وكمل نقل باختالف ن إ لهكهذا 

 ى، وقول بوجوبه لداً مطلقةقول بوجوب قصد البدليسألة  هذا ويف امل،ون عما يصح لهكبضربتني في

  قلنا  إذا وجوبهبتعدد ما عليه، وقول 



٣٤٣

  . مجالاإلوأما مع التعدد كاحلائض والنفساء مثال فيجب تعيينه ولو ب ، تعيني املبدل منه مع احتاد ما عليه

  

  .ةيفيكباختالف بدل الغسل وبدل الوضوء يف ال

قلنا  إذا  أما وعدمه،ةله يف وجوب قصد البدليكما ظهر مما سبق، هذا ك  ال خيفىل ماكويف ال

تعيني {ال جيب  أنه  علىفاملصنف:  احتماالتأم يفصل،م ال، أبالوجوب، فهل الالزم تعيني املبدل منه، 

 أما }مجاللو باإل و فيجب تعيينهالنفساء مثالً وأما مع التعدد كاحلائض و ،ليهاملبدل منه مع احتاد ما ع

ون ك، ويإمجاالًفي تعيني ما عليه ك املبدل منه، فيةعدم الوجوب مع االحتاد فألنه ال اختالف يف حقيق

تيمم  الةما الوجوب مع االختالف، فالختالف حقيقأدل منه، وبتعيني امل إىل ، فال حيتاج امتثاالًكذل

، ةاكز أو  مخساًى، واملال املعطةباختالف املبدل منه، نظري اختالف صيام قضاء رمضان وصيام النافل

 طالق القول بلزوم التعينيإن األقرب كليف، لك التة، فال خيرج من عهدون امتثاالًكني ال ييفبدون التع

 بدون قصد التيمم ةن قصد البدليكمي، فال ةضافي من املفاهيم اإلةالبدلي ألن ك وذل،االحتاد صورة يفحىت 

تعدد ما عليه  صورة ، ويفإمجاالً التيمم عما عليه ةاحتاد ما عليه يقصد بدلي صورة ، ففيإمجاالًعما عليه 

أن يقصد بدليته عما وجب عليه ك إمجاالً أو بدل الوضوء، أنه أن يقصدكيقصد املبدل منه تفصيال، 

  .والًأ



٣٤٤

ريد به عدم أأنه ك ف،ةالقول بلزوم قصد البدليعلى  بدل منه مطلقاًما احتمال عدم لزوم قصد املأ

  .تقدير القائل به على ال فلم يظهر وجه هلذا القولإلزوم قصده تفصيال، و

يأيت  أن بول، لزم أو ةجناب أنه ، وقصد احلدث األول، ومل يعلممجايلالتعيني اإلكفاية نه لو قيل بإمث 

ما ك ،صالًأ  مل يقع تيمماًةان حدثه اجلنابك وقد ة بضربىتأ، ألنه لو ةيفيكبضربتني لو قلنا باختالف ال

طلق القول بوجوب تعيني املبدل منه السيد أما ك السيد اجلمال يف تعليقه، كذل إىل شارأ  وقد،هو واضح

  . اهلدىالربوجردي وشيخ مصباح



٣٤٥

 كما ،يف الذمة جيوز قصد ما و،اجلميعمع التعدد جيوز قصد و، مع احتاد الغاية ال جيب تعيينها): ١٢ـ مسألة (

  . جيوز قصد واحدة منها فيجزي عن اجلميع

  

م ال؟ أصالة يتيمم ألجل ال أنه أن يقصدك، ةيقصد املتيمم الغاي أن هل جيب): ١٢ـ مسألة (

تقدير وعلى ، تعاىلاهللا  شاءن إ ةالتاسعسألة الم حوله يف الفصل اآليت يف املكالظاهر ال، وسيأيت ال

مع التعدد و{جيب التعيني  حىت ذ ال تعددإ} مع احتاد الغاية ال جيب تعيينها{ فـ ةقصد الغايوجوب 

  .الظهر والعصرصالة أن يتيمم لك تفصيالً} جيوز قصد اجلميع

لتا كاجلميع، ويف  على نه ينطبقإ بأن يقصد الذي يف ذمته، ف،إمجاالً} يف الذمة وجيوز قصد ما{

} كما جيوز قصد واحدة منها فيجزي عن اجلميع{ للجميع هذا امتثاالًون التيمم بقصده كالصورتني ي

ما كيأيت به سائر الغايات،  أن ذا ترتب األثر صحإ، وطهارةال  ترتب األثر وهوةألنه حيث قصد الواحد

  .سل يف باب الوضوء والغكذلكهو 

  .ك مثل ذلةاً، لعدم مشروعيإطالق بشرط ال، مل يصح ة واحدةقصد غاي إذا نعم



٣٤٦

ن إ بطل و،كان االشتباه يف التطبيق إذا إن تبني غريها صح لهو،  قصد غاية فتبني عدمها بطل إذا ):١٣ـ مسألة (

  .كان على وجه التقييد

  

ن، ك مل تة املقصودةذ الغايإ}  فتبني عدمها بطل {ةخاص} إذا قصد غاية{): ١٣ـ مسألة (

من طهارة ال على ونكذ الإ، ةال فرض هلذه املسألنه إ :يقال أن ال إلهمل، اىخرأ ةال غاي أنه واملفروض

، بأن كان فرض ذلكمإفيه  أن الّإ ، اهلدىره مصباحكما ذك ،ل حالك على ةالغايات وهي موجود

  .رر التيمم مع عدم الفصلكت على ، وال دليلطهارةال على ونك مثال، فحصل الةتيمم قبل حلظ

ألنه } إذا كان االشتباه يف التطبيق{ ـ ةد به الغاي الغري ـ املراكي لذلأ} إن تبني غريها صح لهو{

  . الم يف موارد من هذا الشرحكن اشتبه فظنه شيئاً آخر، وقد تقدم مثل هذا الإقصد الواقع الذي عليه، و

 ملا ون امتثاالًكان مل يقصده، فال يكن، وما كما قصده مل ي ألن }كان على وجه التقييدن إ بطلو{

  .ما هو واضحك ،انك



٣٤٧

 فإن ، باألكربن كونه حمدثاً فتبي،فقصد البدلية عن الوضوء  باحلدث األصغراعتقد كونه حمدثاً إذا ):١٤ـ سألة م(

اعتقد كونه  إذا كذا و،قصد ما يف الذمة صح أو إن أتى به من باب االشتباه يف التطبيق و،كان على وجه التقييد بطل

  .أنه ماس للميت مثال و فبان عدمهجنباً

  

فقصد البدلية عن الوضوء فتبني كونه   باحلدث األصغرإذا اعتقد كونه حمدثاً{): ١٤ ـمسألة (

رب دون سواه ك األةليه من ناحيإ األمر املوجه ىبأن نو} كان على وجه التقييد فإن  باألكربحمدثاً

  .ما تقدمك ،ان مل يقصده، فال امتثالكن، وما كما قصده مل ي ألن }بطل{

آخر خالف الواقع  أمر نه ظنهكن قصد األمر الواقع، لأب} شتباه يف التطبيقوإن أتى به من باب اال{

ألنه } صح{" انكن إو"ال قوله " ةفقصد البدلي: "قوله على عطف أنه الظاهر} أو قصد ما يف الذمة{

  .قصد الواقع

، وجه التقييد بطل على انك فإن }أنه ماس للميت مثالً و فبان عدمهاعتقد كونه جنباً إذا كذاو{

  .وجه اخلطأ يف التطبيق صح على انكن إو



٣٤٨

 ،فال يكفي جر املمسوح حتت املاسح ، اليدين جيب إمرار املاسح على املمسوح ويف مسح اجلبهة): ١٥ـ مسألة (

  .صدق كونه ممسوحا إذا نعم ال تضر احلركة اليسرية يف املمسوح

  

 أنه يصدق حىت } املمسوحاليدين جيب إمرار املاسح على  ويف مسح اجلبهة{): ١٥ـ مسألة (

ن قد تقدم يف باب مسح كل}  املمسوح حتت املاسحفال يكفي جر{ واليدين ةاجلبه على مسح اليد

 :ذا قالإجر املمسوح من حتت املاسح، ف أو املمسوح، على يفرق يف الصدق جر املاسح ال أنه الوضوء

املؤثر تدخل عليه  أن لتيها، فالالزمكو  أالرأس أو جير اليد أن ، ال فرق بنية باليد املدهنكامسح رأس

 قولنا مسحت ةلصح(: ك املستمسجر املمسوح حتته، ولذا قال يف أو املمسوح، على الباء، سواء جره

ذ املصحح إ ،ز منه عرفاًكالقلب خالف املرت على جتوز، ومحله  والةباألرض، بال عناي أو يدي باجلدار

 غري ةون اآللكونه، بل املصحح كاملمسوح مع س على ها املسح ليس هو مرورةآل على لدخول الباء

 كح يدمسا: يصح قولنا ، والكامسح األرض بيد:  صح قولناةانت األرض قذركذا إ، فةصال باألةمقصود

  . وهو متني جداً،المهكآخر  إىل )١()سكان األمر بالعك ةانت اليد قذركذا إرض، وباأل

لتحقق } صدق كونه ممسوحا إذا يسرية يف املمسوحال تضر احلركة ال{رأي املاتن  على }نعم{

  ور، هذاكاالمتثال بالصدق العريف املذ

                                                

  .٤٢٦ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٣٤٩

انت كن إ، وإشكال املرتعش فال يضر بال ةكحرك ةاالضطراري أما ،ة االختياريةكله يف احلرك

  .ةثريك



٣٥٠

  .ن كان األحوط اإلعادةإ و،فالظاهر كفايته،  أمت و وضعها بال فصلرفع يده يف أثناء املسح مثّ إذا ):١٦ـ مسألة (

  

لشمول } فالظاهر كفايته  أمت و وضعها بال فصلإذا رفع يده يف أثناء املسح مثّ{): ١٦ـ مسألة (

 التيممات  خصوصاًاألدلةظاهر ن إ ل حيثكان مع الفصل يشك إذا  التيمم له، وقوله بال فصل، ألنهةدلأ

الحتمال لزوم } وإن كان األحوط اإلعادة { واحداً، والفصل يضر بوحدتهون املسح وجوداًك، ةالبياني

ن ال بقصد كيضر ل تعدد الضرب ال أن ا، مث الظاهرمان آناًك اليت ينافيها الرفع، ولو ة احلقيقيةالوحد

 تعدد املسح، وال استحباب يف املقام لتعدد، لعدم الدليل، وقد كذلكان تشريعا حمرما، وكال إالتشريع، و

  .ل شيءكالترتيل يف  على يدل  الةدليل املرتل أن تقدم



٣٥١

يكفيه تيمم واحد بقصد ما يف ، إمجاالعلم بأحدمها  و،األكرب أو حمدث باألصغر أنه مل يعلم إذا ):١٧ـ مسألة (

  .الذمة

  

يكفيه تيمم  ،إمجاالعلم بأحدمها  و،األكرب أو حمدث باألصغر أنه إذا مل يعلم{): ١٧ـ مسألة (

 فال ة التيمم واحدةيفيكن إ :قلنان إ  من عدم اعتبار التعيني، مثملا تقدم} واحد بقصد ما يف الذمة

 بقصد ة ثانيةيأيت بضرب أن ان الالزمك بدل الغسل، ةيفيك بدل الوضوء غري ةيفيكن إ :ن قلناإ، وإشكال

ضره املاء غسال، ومل يضره أ، ولو  احتياطاًمجايليأيت بتيممني للعلم اإل أن جيوز له أنه ماك، ةما يف الذم

 املوجب مجايل للعلم اإل،سل، وتوضأرب، تيمم بدل الغكاأل أو  األصغرإماعليه  أن وضوًء، وعلم

  .لالحتياط



٣٥٢

جيب التعدد و،  اليدين ويكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه أنه املشهور على): ١٨ـ مسألة (

أحوط  و،إن كان األحوط ما ذكروه و،ل أيضا كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسقوىاأل و،سلفيما هو بدل عن الغ

   ،منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا

  

  ،اليدين ويكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه أنه املشهور على{): ١٨ـ مسألة (

ين ر واملتأخني بني املتقدمة عظيمةاملشهور شهر أنه بل يف اجلواهر} جيب التعدد فيما هو بدل عن الغسلو

  .اًإمجاعون كادت تك

وفاقا (: اختاره املستند، وقال} سل أيضا كفاية الواحدة فيما هو بدل الغقوىاأل{ن كل} و{

، ة ـ والسيد يف اجلمل، وشرح الرسالةعز الدول إىل ة ـ نسبةايف، والعماين، واملفيد يف العزيكلالس

، ىركي، واحللبيني، واملعترب، والذ، والقاضةوظاهر الناصريات، والصدوق يف ظاهر املقنع، واهلداي

صل ما يف جامع املقاصد، لألك، ، وهو خمتار معظم الثالثة)عليه السالم(  عن عليةته العامك، وحكواملدار

  .)١()اتطالقواإل

وأحوط {من التفصيل } إن كان األحوط ما ذكروهو{واختاره احلدائق والرياض وغريمها : أقول

  ان،كاملفيد يف األركليه مجع، إبل قد ذهب }  أيضامنه التعدد فيما هو بدل الوضوء

                                                

  .٢٨ س ٢٢٢ ص١ ج:املستند) ١(



٣٥٣

  .ة، والتبيان، والذخريىبن بابويه، واملنتقوعلي 

ات، طالقاألصل، واإلعليه   مطلقا، ويدلة الواحدةالضربكفاية قواها أو: ةثالثسألة  يف املقوالفاأل

  :غريها أو ماريف تعليم ع) اهللا عليه وآله وسلمصلى (  لتيمم رسول اهللاةيكها احلانسواء م

األرض مث رفعها  على فضرب بيده« عن التيمم؟ )عليه السالم( جعفر أبا ، سألتزرارةموثق ك

، وحسن )٢(يب املقدامأ، وحنوه خرب عمرو بن )١(»ة واحدةفّيه مرك وفنفضها مث مسح ا جبينه

 ه، وصحيح)٦(ه املروي يف الفقيه، وصحيح)٥(زرارة، وخرب )٤(يوب اخلزازأيب أ، وصحيح )٣(اهليكال

  .)٩(، وخرب داود بن النعمان)٨( املروي يف مستطرفات السرائره، وموثق)٧(اآلخر املروي يف التهذيب

  هللمتيمم جتزي«: )صلوات اهللا عليهم(قالوا :  الدعائمةروايو

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٦ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٧ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .٢ حيف التيمم ٢١الباب  ٥٧ ص١ ج:الفقيه) ٦(

  .٤ ح التيممة يف صف٩ الباب ٢٠٧ ص١ ج:التهذيب) ٧(

  .٨ات س ف يف املستطر٤٧٣ ص:السرائر) ٨(

  .٤ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٩(



٣٥٤

  .)١(» يضرب بيديه األرض وميسح ما وجهه ويديهة واحدةضرب

  .)٢()وضعفها منجرب بالعمل(: قال يف املستند

 ة واحدةاألرض ضرب على كفيكردت التيمم اضرب أ إذا رويأو«: ويف موضع من الرضوي قال

قال ـ واحلائض تتيمم مثل تيمم أن  إىل فهذا هو التيمم ـ: ر مسح الوجه واليدين ـ وقالكـ مث ذ

  .، احلديث)٣(»صالةال

  :رخبا من األة االشتغال، وجبملة بقاعد:استدل للقول بوجوب الضربتني مطلقا

  .)٤(»فّنيك للة للوجه وضربةالتيمم ضرب«: )عليه السالم( مساعيل بن مهام، عن الرضاإصحيح ك

مرتني مرتني، للوجه «:  سألته عن التيمم؟ فقال: قال)عليهما السالم( حدمهاأوصحيح حممد، عن 

 لليدين، ةللوجه ومر ةمر: ون املراد باملرتنيك لألول، وييداًكالثاين تأ" مرتني"ون لفظ ك بأن ي)٥(»واليدين

  . مرتني قبل مسح الوجهةرار الضربكت ال

                                                

  . يف ذكر التيمم١٢١ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  .٣٠ س٢٢٢ ص١ ج:املستند) ٢(

  .٤ س٥ ص:فقه الرضا) ٣(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٣٥٥

فّيه األرض مث مسح ما ك عن التيمم؟ فضرب ب)عليه السالم( اهللا عبد أبا  اآلخر سألتهوصحيح

 على ةظهرها وواحد على ةاطراف األصابع واحد إىل وجهه مث ضرب بشماله األرض، فمسح ا مرفقه

  .)١(ما صنع بيمينهك مث صنع بشماله بطنها، مث ضرب بيمينه األرض،

  .)٢(»ك وذراعيكاألرض مرتني، مث تنفضهما ومتسح ما وجه على كفّيكتضرب ب«: وخرب ليث

سباب الغسل أ، وساير ة التيمم للوضوء واجلنابةوصف «:قال يف موضع آخرنه إ حيث: والرضوي

قال ـ مث أن  إىل  ـكه مث متسح ا وج،ة واحدةاألرض ضرب على كتضرب بيدي أن واحد، وهو

  .آخر احلديث إىل )٣(» فتمسح ما اليمىنىخرأتضرب ما 

 على بدل الوضوء، والضربتني على ة فقد مجع بني الطائفتني، حبمل الضرب،ما القول الثالث املفصلأ

 عن الشيخ يف الصحيح، عن  املنتهىالذي رواهك للتفصيل، ةن الروايات الشاهدم ةبدل الغسل، جبمل

  ةن التيمم من الوضوء مرإ«: )عليه السالم( ادقالص

                                                

  .٥ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ س ٥ ص:فقه الرضا) ٣(



٣٥٦

  .)١(» مرتانة، ومن اجلنابةواحد

صحابنا، أرواية  إىل  التفصيلة، وابن زهره، واملعترب، والسرائر، من نسبرتضىرسله السيد املأوما 

هو ضرب واحد «: يف التيمم؟ قالك :قلت له:  قال)عليه السالم( يب جعفرأ، عن زرارةوصحيح 

  علىوبناًء. )٢(» لليدينة مرتني مث تنفضها نفضه للوجه، مرك تضرب بيدي،ةالغسل من اجلنابللوضوء و

 ة للوجه، ومرةيراد مر" مرتني" أن وعلىالوضوء،  على  للغسلة ال عاطفة استئنافي"الغسل"يف " الواو"أن 

 ألن االعتبار، إىل قربأنه  أمن: ةره العالمكور مبا ذكيد التفصيل املذأمرتني متعاقبتني، ورمبا  لليدين، ال

  :القول باملرتني مطلقا امران على ن يردكل. سل للماء من الغالوضوء أخف استعماالً

ما هو مقتضي كاالستحباب،  على ان البد من محلهكخباره، أ يف ةلو سلم الداللنه إ :األول

 أن ملرفق الذي قد تقدم،ون املسح فيه من اك فيها، مثل ة، هذا مع الغض عن وجود شواهد التقيةالقاعد

  .ةاملشهور من العام إىل ن هذا القول نسبإ، وةالتقي على الشيخ محله

  :يقال أن ي اجلمع بني الطائفتنيمقتض: ال يقال

                                                

  . السطر األخري١٤٨ ص١ ج: املنتهى)١(

  .٤ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٧

  ؟املقيد على  محل املطلقةباملرتني، لقاعد

عضها ال ها، بل بإطالق وردت يف مقام البيان، فال وجه للقول بةروايات املر أن قد عرفت: ألنه يقال

  .ةاملركفاية نه نص يف إف" ة واحدةضرب: ")عليه السالم(  هلا، مثل قولهإطالق

يراد به  أن يبعد يف صحيح حممد، ال" مرتني" فإن ، يف بعض هذه الرواياتة الداللةعدم متامي: الثاين

ه الإمجقل من أ، فال كذل على ة، ولو سلم عدم الداللكظاهر يف ذلالليث قبل مسح الوجه، بل خرب 

ا ال جمال هلا بعد وجود إ االشتغال، فةان االستدالل به، ومنه يظهر سقوط قاعدكمإ لعدم ياملقتض

  .ره من شواهد اجلمع غري تامكما ذ أن قول املفصل على الدليل، ويرد

تب الشيخ، كوجود له يف  ال بأنه ،ك، منهم السيد يف املدارة، فقد طعن فيه مجاع املنتهى روايةماأ

  .ما هو واضح ملن راجع التهذيبك الشيخ يف التهذيب، ةمنا هو توهم من عبارإ غريها، ووال يف

  .تب الشيخ، ومل يطلع عليه غريهكما يف  على  اطلعةلعل العالم: يقال ال

تأخر،  أو ةالعالم على مثال احملقّق وغريه، ممن تقدمأ عدم اطالع  خصوصاًهذا بعيد جداً: ألنه يقال

  ؟مع دقتهم وتتبعهم

 رادم نفس ما استدل بهإاجلهل بالسند، وقرب احتمال   بعدة، فهي غري حجةما مراسيل اجلماعأو

  .ه لةالتفصيل مما ال داللعلى 

  جممل، هل يراد به" الواو"ن  أألمر، فغايه ازرارةما صحيح أو



٣٥٨

  .يلص به للتفكن التمسكمي  المجالاف، ومع هذا اإلناالستئ أو العطف،

 مرتني ك تضرب بيدية للوضوء، وللغسل من اجلنابة واحدةضرب «:ذاك يف املعترب هنعم رواه احملقق

  .)١(» لليدينة للوجه، ومرةمث تنفضهما مر

  .انفراد احملقّق بروايته: أوالًن يرد عليه كل

تب الروايات بغري هذا اللفظ مما يوجب اضطراب كتقدير متاميته معارض بروايته يف على نه إ :وثانيا

 التفصيل  ما يأىبةيف بعض الروايات املتقدمأن  إىل ةضاف به، هذا باإلكان التمسكمإعدم  وةالرواي

  .اننيكال املكالرضوي يف كور، كاملذ

 باالستحسان، ورمبا يؤيد استواء التيمم يف بدل الغسل، أشبهيد فهو ؤ من املةره العالمكما ما ذأ

  .)٢(»نعم«: قالف ومن احليض للنساء سواء؟ ةوبدل الوضوء موثق عمار، عن التيمم من الوضوء واجلناب

 هم وتبعه غريؤمساأمن تقدم  على ةضافإ من احملقّقني ة جلماعاملصنف تبعاًذكره  فما ، هذاىوعل

  واحد من املعاصرين، ومن قاربنا

                                                

  .٢٧ س ١٠٧ ص:املعترب) ١(

  .٦ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٥٩

، فمن شاء التفصيل ةالم حول املسألك الفقهاء الن مةطال مجاعأ ، وقدىعصرهم، وهو األقو

  .صالتاملف إىل فلريجع

حداث، ل األكخر، استواء التيمم يف  األةنه اتضح من موثق عمار وبعض الروايات املتقدمإمث 

: يب بصري قالأ، صحيح كذل إىل ةضاف باإلةاجلناب واستوائه بني احليض على ، ويدلى والصغرىربكال

رناه يف كما ذ إىل ةضافهذا باإل. )١(»نعم«:  قال؟مل جيد ماًء إذا سألته عن تيمم احلائض واجلنب سواء

 ، فيما مل يدل دليلةفراد املتشال األك يف ة فهي جارية حلقيقةيفيكثبت  إذا  أنهررا، منكهذا الشرح م

  ؟ةيفيكاختالف ال على آخر

  :مرانأبقي 

ال بأس بالقول باستحباب الضرب مرتني قبل مسح الوجه، لظاهر بعض النصوص  أنه  الظاهر:األول

  . دليل التسامحة بضمي خصوصاًةاملتقدم

، والًأ ىيضرب اليسر أو أن  معاًايضرم أن ، فهو خمري بنية ثانيةراد ضربأ إذا  أنهالظاهر: الثاين

، وهذا هو خمتار والد الصدوق واالس، وجوز ى وميسح ا اليسر، مث يضرب اليمىنوميسح ا اليمىن

   املستند فيها، مبعارضته مع سائر شكالال وجه إل، وة حممد املتقدمة لصحيحك، وذلاحملقّق العمل به ختيرياً

                                                

  .٧ ح التيمم أبواب من١٢ الباب ٩٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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   ،يضرب مرة أخرى وميسح ا يديه  مث،يضرب بيديه وميسح ما جبهته ويديه أن واألوىل

  

، ، وال شذوذ بعد عمل بعض تعييناًةذ ال معارضإ لشذوذها، ة العامل ا املوجبةالروايات، مع ندر

  .استحبايب فاألمر سهلية الثانم بكاحلن إ ، وحيثوعمل بعض ختيرياً

 يقدم املسح أن ، فال يصحة، ألنه بدعلثانيةالقول باستحباب ا على نه ال جيوز خالف الترتيبإمث 

 كذلكما ال يشرع خمالفه ترتيب الشارع يف باب الواجبات، كذ إ، اليمىن على املسح على ،ىاليسرعلى 

ف، الظاهر كف دون ك على  يشرع املسحما هو واضح، وهلكال يشرع خمالفته يف باب املستحبات 

  .مسح اليمىن على  فقط، ألنه مرتبىعدمه يف مسح ظاهر اليسر

، ومن صالة من الةعك فال، فهو مثل رةمن انصراف االرتباطي:  فقط، ففيه احتماالنما اليمىنأ

  .ظهرأن األول كاحتمال عدم االرتباط، ل

يديه مث  وميسح ما جبهته وأن يضرب بيديه{لثانية ا ةراد االحتياط بالضربأ إذا فيما} واألوىل{

وىل األ ةميسح بالضرب أن  لليدين بدونضرب ثانياً إذا  ألنهكوذل} ميسح ا يديه وخرىأيضرب مرة 

ليديه، وقد وىل األ ةون الواجب املسح بأثر الضربك خالف االحتياط، بأن يكون ذلكي أن يديه، احتمل

يديه، مث يضرب ثانيا وىل األ ةميسح بأثر الضرب أن  فاالحتياطذاًإ، لثانية ابة بالضراألوىل ةثر الضربأزال 

  يف رتضى ره الشيخ املكوميسح ما يديه، وهذا ما ذ



٣٦١

 ، يضرب اليمىناليسرى وميسح ا ظهر اليمىن مثّيضرب مع ذلك مرة أخرى يده  أن  غاية االحتياط:ورمبا يقال

  . وميسح ا ظهر اليسرى

  

ان مسحهما ك، لثانية اةان الالزم املسح لليدين بالضربكلو  بأنه :ورد عليهأن ك العباد، لة جناةحاشي

 قد عرفت كنأما ك، ةهذا القدر ال يؤثر يف فوات املواالن إ :، وفيهة للمواالفواتاًوىل األ ةبأثر الضرب

  .حره املصنف ليس هلا وجه واضك هذا الذي ذةولويأيضر، ف الضرب املتعدد ال أن سابقا

ميسح ا ظهر  ويده اليسرى {ةثالث} يضرب مع ذلك مرة أخرى أن ورمبا يقال غاية االحتياط{

 ةبأن الضرب: والد الصدوق واالس قاال ألن كوذل} ميسح ا ظهر اليسرى و يضرب اليمىناليمىن مثّ

فقد مجع بني احتمايل وىل ألا ةيفيكما يف الك ،معاًالثانية  ة وبالضربةيفيك ذه الأتى إذا ذاكون هكتالثانية 

 ةالتفريق يف الضرب على ورين، صحيح ابن مسلم املتقدم الدالك، ومستند القائلني املذ)١(لثانية اةالضرب

نه ال أما يأيت جوابه املتقدم وك الذي تقدم يف االحتياط األول ة فوات املواالإشكال أيضاً ، ويرد هنالثانيةا

  .مثال هذه االحتياطات خروج عن الطريق املتعارفأ أن ن الظاهرك، لةينايف املواال

                                                

  .٢٠٨ ص٥ ج:اجلواهر) ١(
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شك يف  إذا كذاو، بىن على الصحة و، يف بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه مل يعنت بهشك إذا ):١٩ـ مسألة (

   ،كان بعد جتاوز حمله بىن على الصحة فإن شرط أو إذا شك يف أثنائه قبل الفراغ يف جزء و،شرط من شروطه

  

 ،بىن على الصحة و مل يعنت به،إذا شك يف بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه {):١٩ـ مسألة (

 يف ك يف العبادات وغريها، ولو شةم الفراغ املسلّة لقاعدكوذل} شك يف شرط من شروطه إذا كذاو

 فإن شرط أو إذا شك يف أثنائه قبل الفراغ يف جزءو{ يف حتقّق املوضوع ك للش،ةالفراغ مل جتر القاعد

 حىت  للطهارات الثالثة التجاوز اليت هلا عمومية لقاعدكوذل} بعد جتاوز حمله بىن على الصحةكان 

الم حوهلا يف ك، من عدم جرياا يف الوضوء، وقد تقدم المجاعال املشهور، بل ادعي عليه اإل الوضوء لو

ن ك، لة دليل القاعدطالق من احملقّقني، إلةثناء الوضوء، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ومجاعأ يف كالش

، صالة بالةمنا هي خاصإ يف الطهارات الثالث وال يف غريها، وةعدم جريان القاعد إىل ذهب آخرون

  . بهتيانيثبت اإل حىت كوك باملشتيان، فاألصل عدم اإلة القاعدةدلأيف عموم للشبهة  كوذل

تجاوز، ألنه بدل عن  الةون بدل الوضوء فال جتري فيه قاعدكي أن وفصلّ بعض يف التيمم، بني

ن إ ، وحيثةالغسل الذي جتري فيه القاعدبدل ون كي أن ، وبنيةجتري فيه القاعد الوضوء الذي ال

   ى فاألقوفتوىما يستفاد من النص والك، ة عامةالقاعد



٣٦٣

 لكن األحوط االعتناء به ،الغسل أو  من غري فرق بني ما هو بدل عن الوضوء،وإن كان قبله أتى به وما بعده

 يف الوضوء  على ما مر،حالة أخرى إىل مل ينتقل أو ،كان بعد الفراغ ما مل يقم عن مكانه أو ، وإن جاز حمله،طلقام

  . خصوصا فيما هو بدل عنه

  

 يم، واجلمال، واالصطهبانايت، خالفاًك، ابن العم، واحلةالسادك هما اختاره املصنف، وتبعه غري

  . يف املقامة جيريا القاعدللسيد الربوجردي والشيخ اآلملي، حيث مل

من غري فرق بني ما هو بدل {م عليه كلالستصحاب الذي ال حا} ما بعده ووإن كان قبله أتى به{

 لكن األحوط االعتناء به مطلقا{يل بينهما ال وجه له صالتف أن ملا عرفت من} الغسل أو عن الوضوء

ال يف باب إن األصل االعتناء أ و،ة القاعدإطالق عن خالف من قال بعدم خروجاً} إن جاز حملهو

 يف الوضوء حالة أخرى على ما مر إىل مل ينتقل أو أو كان بعد الفراغ ما مل يقم عن مكانه{صالة لا

ن ك، لةم املبدل منه، لعموم املرتلكم البدل حكرناه من القول بأن حكملا ذ}  فيما هو بدل عنهخصوصاً

 تقدم يف كل ذلكالم يف كام الوضوء يف املقام، وتفصيل الكحأ ال يوجب جريان ةدليل البدلي أن قد سبق

  .باب الوضوء



٣٦٤

مع  و،مبا بعده مع عدم فوت املواالةو   بهتياناإل وعلم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه إذا ):٢٠ـ مسألة (

  لقا ترك شرطا مط إذا كذا و،قضاؤها أو إن تذكر بعد الصالة وجب إعادا و،فوا وجب االستيناف

  

مبا بعده مع عدم  و  بهتياناإل و يكفيه العود إليه،إذا علم بعد الفراغ ترك جزء{): ٢٠ـ مسألة (

 أن  علىان امتثاال، وال دليلك به ىتأا ذإان اجلزء، فك يبقي مةعدم فوت املواال ألن كوذل} فوت املواالة

 بني العمد واجلهل كق يف ذلال فر أنه بطال العمل، ومنه يعلمإاجلزء يوجب  على جمرد تقدمي شيء

لبطالن العمل حينئذ املوجب } مع فوا وجب االستينافو{النسيان واالضطرار وغريها  ووالسهو

  .عادتهإل

قدم مسح  إذا ماكعاد نفس اجلزء، أسابقه،  إىل نفس اجلزء، ال إىل ة بالنسبةفاتت املواال إذا نعم

 ةذ مواالإمسح وجهه ال يبطل،  فإن ،ةملواالوجب فوت اأف، مبا كمسح بعض ظاهر ال على األصابع

 ةت مواالنه يفوإبعض، ف على ةقدم بعض السور إذا ما قالوا فيماك األجزاء، ةقل من مواالأأجزاء اجلزء 

  .يضاأ احلمد ةعادإ ، الة السورةعادإ، فالالزم ة بني احلمد والسورةن مل يفوت املواالإ، وةالسور

ترك شرطا  إذا كذاو{بال طهور صالة ألا } قضاؤها أو اداوإن تذكر بعد الصالة وجب إع{

  املشروط عدم عند عدم  ألن }مطلقا



٣٦٥

  .التراب فال جتب إال مع العلم والعمد كما مر أو ما عدا اإلباحة يف املاء

  

عرفت سابقاً،  ملا} العمد كما مر والتراب فال جتب إال مع العلم أو ما عدا اإلباحة يف املاء{شرطه 

ور كنه مذإر املاء، فكال يناسب املقام ذ أنه ال خيفىان مع العلم والعمد، وك إذا الغصب مبطل أن من

غري  أيضاً رهكالظرف والفضاء وحنومها، حاهلما حال املاء والتراب، فعدم ذإباحة  أن ماك، استطرادا

  . واهللا املوفق،مناسب

  

  



٣٦٦



٣٦٧

  فصل

ام التيممكيف أح

  ، للصالة قبل دخول وقتهاال جيوز التيمم ): ١ـ مسألة (

  

املشهور، بل مل يوجد فيه خالف،  على }ال جيوز التيمم للصالة قبل دخول وقتها{): ١ـ مسألة (

، ىرك، والتحرير، والدروس، والتنقيح، وجامع املقاصد، والروض، والذةبل عن املعترب، والنهاي

  .ه عليمجاع، واجلواهر، واملستند، وغريها، اإلكوالقواعد، واملدار

منا ثبت إخالف القاعده، وعلى  أو ،ةوفق القاعد على عدم جواز التيمم أن هل أنه الم يفكن الكل

  .مجاعباإل

  جواز على ة الدالةالنقلي وة العقلياألدلةذ إالظاهر الثاين، 



٣٦٨

  .يضاأ يف التيمم ةالوضوء والغسل قبل الوقت، آتي

 إذا  أنهماكمر، فأن كن مل يإ ورض املوىل وجوب االحتفاظ بغىالعقل ير فإن :ة العقلياألدلةما أ

 يأيت املوىل أن علم إذا كذلكخراجه، إوجب العقل أخراجه، إ ب يف البئر ومل يأمر املوىلسقط ابن املوىل

حضار املاء، إوجب العقل أ املاء اآلن بقي املويل عطشاناً، ئمل يه إذا نهإ  وهو عطشان حبيثةبعد ساع

لزم العقل أالساتر،  أو املاء أو ةالقبل على حيصل بعد الوقت ال أن علم  إذانهإ فكذلكطهارة ومقام ال

 ةرادإمل يعلم  إذا مات فيماد لغرضه، وجاز حتصيل هذه املقراده املوىلإحتصيل هذه املقدمات فيما علم 

ون حتصيلها غري جائز فهو كيأن  أما  جائز عقال،ةحتصيل املقدمن إ :واحلاصل.  حتصيل غرضهاملوىل

انت، ك ةمن املقدمات، فحاهلا حال سائر املقدمات، عبادي الترابية طهارةم العقل، والك حخالف

  .ةتحصيل املاء واستعالم القبلك ةغري عبادي أو الغسل، أو الوضوءك

 الترابية جواز على قبل الوقت، يدل املائية جواز على ما يدلك األدلة إطالقف: ة النقلياألدلةما أو

هو  املائية ذ ما يصححإ، يضاًأقبله  الترابية قبل الوقت يصحح املائية طهارة القبل الوقت، فما يصحح

الوجوب النفسي مشروط  أن ةاستفاد أو شرط الوجوب، ون الوقت شرط الواجب، الك ةاستفاد

  نهأال إان مشروطا بالوقت، كن إالوجوب الغريي و أن ةاستفاد أو بالوقت ال الوجوب الغريي،
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 ةاستفاد أو الشرط املتأخر موجود، فالوجوب الغريي موجود،ن إ تأخر، وحيثحنو الشرط املعلى 

 ةقبل الوقت واجبة املقدم أن ةاستفاد أو اشتراط حلاظ الوجوب النفسي بالوقت، ال الوجوب اخلارجي،

  يفة قبل الوقت آتية للمائية من الوجوه املصححالًك أن ، ومن الواضح ترشحياً ال وجوباً يئياًوجوباً

فرق بني يخالف القواعد، ورمبا على التيمم  هو الذي خصص مجاعيضا، وعليه فاإلأقبل الوقت الترابية 

  : ، بأمرين آخرينالترابية واملائية

 ةألا مبيح الترابية كذلك، وليس طهارةال على ونكمأمور ا قبل الوقت ولو للاملائية ن إ :األول

 ةدلأات إطالقذ إ، طهارةال على ونكالتيمم مل يشرع لل أن  تسليمعدم: ا، وفيه أمر ، فالةوليست مطهر

  .طهارةفادته الإيف  حىت مثله أنه املاء، تفيدك التراب ةطهوري

  .ما تقدم بيانهك ال يف عرضه، ،املاءطهارة التراب يف طول طهارة  أن  يفإشكالنعم ال 

ذا مل يدخل الوقت مل حيصل إء يف الوقت، فالتيمم مشروط بفقد املا أن ،األدلةستفاد من املن إ :الثاين

 نا الإ:  وفيه.كذل على دلّاإلمجاع  أن قبل الوقت، ال الترابية عدم على الشرط، فالدليل الشرعي دلّ

  ِإذا﴿: تعاىلقوله  فإن ،كذل على األدلة ةنسلم دالل



٣٧٠

متالتيمم ملن فقد ةدلأ اتإطالق أن ماكون بعد الوقت، كن يأالقيام البد وأن  على يدل  ال)١(﴾قُم 

 حمتمالت وجه عدم جواز أن ل ما تقدمك من فتحصل. ما يشمل بعد الوقتكاملاء، يشمل قبل الوقت 

  :ةقبل الوقت ـ ثالث املائية قبل الوقت ـ مع جوازالترابية 

  .مجاعاإل: األول

قبل صالة  للةاحبإ، وال ةباحإ، فال جمال له قبل الوقت، بل يورث طهارةيورث   التيمم الإن: الثاين

  .الوقت

ذا مل حين الوقت إ بفقد املاء يف الوقت، فنه مشروط شرعاًك، لطهارةورث أن إالتيمم ون إ :الثالث

  .ل نظركمل حيصل الشرط، ويف ال

  .فقد عرفتهما: النظر يف الوجه الثاين والثالثأما 

م يسندون عدم إب الفقه من تكحمتمل االستناد، ملا جنده يف نه إ :، ففيهمجاعما وجه النظر يف اإلأو

 احملتمل االستناد مجاعاإل أن ، وقد حقّق يف األصولىخرأوجوه  أو  هنا،ةوركالوجوه املذ إىل اجلواز

 ةالم مجاعك يف مجاعاإل أن ،ةوركالوجوه املذ إىل ون االستنادكرناه من ك، والذي يؤيد ما ذةحبجليس 

   موارد، حيث مل يساعد الدليل الفقهاء استثنواى نركمطلق، وله معقد، ومع ذل

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(



٣٧١

جيام إصار فاقد الطهورين بعد الوقت، و إذا جيام التيمم فيماإعدم التيمم قبل الوقت، مثل على 

جازم التيمم قبل إ، قبل فجر رمضان، وةطهرتا ـ واملستحاض إذا التيمم للجنب واحلائض والنفساء ـ

 إىل ة بالنسبن مشروعاًكل الوقت لذات الوقت مل يلو تيمم قب( :، بل يف اجلواهرىخرأ ةالوقت لغاي

ذ هو حينئذ إ، طهارةال على ونكستحبابه للابعدم فساد التيمم يف نفسه بعد فرض : ن قد يقالك، لكذل

بعدم حصول : يقال أن الإخارج عنه، اللهم  أمر ة الغايةمالحظ ألن  مل يشرع هلا،ةالوضوء لغايك

  .انتهى )١() ما شرع له، فتأمل جيداكله، وترالتقرب فيه، ألنه قصد ما يشرع 

 بالتيمم أتى إذا التيمم قبل الوقت لذات الوقت، لزم التفصيل بني ماصحة لو قيل بعدم نه إ :ن فيهكل

هذا فالذي وعلى حنو اخلطأ يف التطبيق صح،  على  بهىن أتإفال امتثال، و أمر ذ الإالتقييد بطل، بقصد 

حد سواء،  على ليهماإ ة، بالنسبة والشرعية العقلياألدلةذ إ، املائيةيمم حال حال التن إ :يقال أن ينبغي

نه إ( :كأنه لذا قال يف املستمسكه، وياألوليد عن القواعد ال مل تتحقق حجيته، فال وجه لرفع مجاعواإل

  ، ولذا )٢() بنحو خيرج به عن القواعد فالعمل عليها متعنيإمجاعمل يتحقق من األصحاب 

                                                

  .١٥٥ ص٥ ج:اجلواهر) ١(

  .٤٤٠ ص٤ ج:املستمسك) ٢(



٣٧٢

   ،ن بعنوان التهيؤوإن كا

  

ن وافق املنت إاألحوط، و على :بقوله} إن كان بعنوان التهيؤو{قول املصنف  على ق ابن العمعلّ

  . اهلدى الربوجردي، واجلمال، واالصطهبانايت، ومصباح:ةالساد

التهيؤ  أن مستحب، مث الظاهر أو يأيت به بعنوان واجب آخر أن االحتياط أن  يفإشكالنعم ال 

ما وقّر (الذكرى رسله أ يف ما )عليه السالم( ، وقولهة، والسرياألدلةطالقات إيدل عليه مستحب، و

  :قسامأ ةثالث على  يتصورؤوالتهي. )١()يدخل وقتها حىت ر الوقت هلاخأمن صالة ال

 ة من دون مالحظؤـ الوضوء والغسل والتيمم ـ ّيطهارة ون نفس الك  مبعىنؤالتهي: األول

  .الغسالت واملسحات، والغسل على ة املرتبةالنوريطهارة ال

يدخل يف  أن اليت ا يصلحة النفسيطهارة ألجل الالثالثة يأيت باألعمال  أنه  مبعىنؤالتهي: الثاين

  .طهارةال على ونك بالى، وهذا ما يسمصالةال

  .صالة نفس الةالغايكون   مبعىنؤالتهي: الثالث

 األعداء، ةي يف مقاتل، حيمل السالح ألجل التقوةالثالثبتنظري األعمال الثالثة ويظهر الفرق بني 

  ونه كفحامل السالح قد يقصد منه 

                                                

  . السطر األخري١١٩ ص:الذكرى) ١(



٣٧٣

  مندوبة جيوز الصالة به بعد دخول وقتها  أو نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة

  

ون ك، فقد ية املواجهةعداء يف حالنه من قتل األك، وقد يقصد متونه قوياًك، وقد يقصد منه مسلحاً

نه من كون قصده متكالوضوء، وقد ي على ة املترتبةالنفسيطهارة  الةون قصدكلوضوء، وقد يقصده ا

  .قسامهأ، تفسري ألحد طهارةال على ونكشف اللثام للتأهب بالكتفسري  أن يف الوقت، ومنه يعلمصالة ال

 حب،مستصالة  أو ،ةأن يأيت به بقصد الزيارك} مندوبة أو نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة{

ملا سيأيت } جيوز الصالة به بعد دخول وقتها {ان وقتها مضيقاًكالقضاء، حيث صالة يأيت به بقصد أو 

ه ب فىتأما كيتيمم له،  أن فاقد الطهورين بعد الوقت، جاز بأنه لو علم أنه ماك، ةالسادسسألة يف امل

قائل  أنه :المهكا استظهر من ، بل رمبصالة االهتمام بأمر الة، ولشدةشف الغطاء وغريه، لعموم املرتلك

 ، ال خيفى ما:، وفيهبوجوب التيمم حينئذ، ألنه مثل مقدمات احلج، وملنع العقل عن تفويت غرض املوىل

عليه ( وظاهر قوله. اإمجاع وليه قبل وقته نصاًإاحلج جيب السري  فإن ذ فرق بني احلج وبني املقام،إ

  . عدم الوجوب قبل دخول الوقت)١(»ةصالذا دخل الوقت وجبت الطهور والإ«: )السالم

   غرض املوىل أن مل يعلمنه إ :، ففيهواما تفويت غرض املوىل

                                                

  . يف وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ١(



٣٧٤

  . كان وظيفته التيمم إذا ،للنافلة أو ،كأن يتيمم لصالة القضاء

  

بعد طهارة  الهغرض أن : املتقدم)عليه السالم( ل حال، بل ظاهر قولهكعلى طهارة بالصالة ال

 أو م لصالة القضاءكأن يتيم{لفاقد الطهورين بعده، ال وجوبه  هالتيمم قبلالوقت، فاألقرب جواز 

  .القضاءصالة الم حول التيمم ألجل كوسيأيت ال} كان وظيفته التيمم إذا ،للنافلة



٣٧٥

اليت مل يدخل وقتها بعد دخوله ما    الصلواتإتيان جيوز ،نافلة أو تيمم بعد دخول وقت فريضة إذا ):٢ـ مسألة (

   ،جيد ماًء أو مل حيدث

  

اليت مل يدخل    الصلواتإتيان جيوز ،نافلة أو إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة{): ٢ـ مسألة (

  .جتديد التيمم إىل  وال خالف، فال حيتاجإشكالبال } جيد ماًء أو  ما مل حيدث،وقتها بعد دخوله

  .ليه عمجاعال خالف فيه، وعن اخلالف واملعترب اإل أنه  استظهارةوعن الذخري

 ةنه يف غايكل(: ن قال يف اجلواهرك بوجوب التجديد، لقوالً أو ،ر وجهاًكذ أنه يضاح،نعم عن اإل

اوز للدخول طهارة استصحاب ال إىل ةضافاجلواز بدون التجديد، باإل على  ويدل،)١()الضعف عندنا

  : من الرواياتة، مجلىخرأصالة يف 

ل كجيد املاء يتيمم ل عن الرجل ال )عليه السالم( هللا أبا عبد اسألت: صحيح محاد بن عثمان، قالك

  .)٢(» املاءةرتلمبال هو «: ؟ فقالصالة

   يف رجل)عليه السالم( اهللا يب عبدأعن  ، زرارةوصحيح

                                                

  .١٦٦ ص٥ ج:اجلواهر) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٦

  .)١(»جيد املاءأن  إىل كجيزيه ذل«: يتيمم؟ قال

يل والنهار اللصالة الرجل بتيمم واحد صلي  ي:)عليه السالم(  قلت أليب جعفر،خر اآلهوصحيح

  .)٢(»يصب ماًء أو نعم ما مل حيدث«: لها؟ فقالك

 ما شاء من كبتيممه ذل ىصلمن تيمم «: قال أنه )عليه السالم( عن الصادق: وعن الدعائم

  .)٣(»وجده انتقض تيممه أو مر باملاء إذا نهإجيد املاء، ف أو الصلوات، ما مل حيدث،

صلي ال بأس بأن ت«:  قال)عليهم السالم( آبائهبيه عن أوين، عن جعفر بن حممد عن كوعن الس

  .)٤(»تصب املاء أو الليل والنهار بتيمم واحد، ما مل حتدث،صالة 

  .)٥(» ينقض به الوضوءبتيمم واحد مخس صلوات ما مل حيدث حدثاًصلي وقد ي«: والرضوي

بالتيمم  صليفي: قلت له:  يف حديث قال)عليه السالم( ايوب، عن الصادق أبو ومفهوم ما رواه

  ذاإ«: ، قالىخرأصالة 

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٥ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٢ س ٥ص: فقه الرضا) ٥(



٣٧٧

  .)١(»ان يقدر عليه انتقض التيممك املاء وىرأ

  : من الرواياتةبتيمم مستقل جلملصالة ل ك بتيانن ال يبعد استحباب اإلك ول،هذا

  .)٢(»يوجد املاءحىت صالة ل كيتيمم ل«:  قال)عليه السالم( يب مهام عن الرضاأ ةروايك

  .)٣(» ونافلتهاةواحدصالة ال إال يتمتع بالتيمم «: )عليه السالم( هللا يب عبدأوين، عن ك السةورواي

:  قال)عليه السالم(  عن علي)عليه السالم (بيهأ عن )عليه السالم( عن الصادق:  اجلعفرياتةورواي

  .)٤(» ونافلتهاةواحدصالة ال إبالتيمم صلي ال ي«

 ةواحدصالة ال إبتيمم صلي  يالّأ ةمضت السن«:  قال)عليه السالم( ، عن الصادقىوروايته األخر

  .)٥(»ونافلتها

  ل كالوضوء ـ لك التيمم ـ ةرادإ على  األوىلةورمبا محل الرواي

                                                

  .٦ ح التيمم أبواب من١٩ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥٨ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ٢٠١ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  . باب التيمم٢٣ ص:اجلعفريات) ٤(

  . باب التيمم٢٣ ص:اجلعفريات) ٥(



٣٧٨

  .تيمم لغاية أخرى غري الصالة إذا  وكذا،يصلي به الظهر أن فلو تيمم لصالة الصبح جيوز

  

 ن احلملك، لةالتقيلى  عما محل سائر الرواياتكالتيمم،  إىل  حتتاجةواحدصالة ل ك أن ، الصالة

  .ة الصناعىاالستحباب هو مقتضعلى 

 غري ىخرأ ةتيمم لغاي إذا ذاكبه الظهر، وصلي ي أن الصبح جيوزصالة فلو تيمم ل{ان كيف كو

يأيت به سائر  أن  فانه جيوزصالةلس بأن تيمم لكذا العك، وصالة التيمم الكيأيت بذل أن جاز} صالةال

ن رب املاء هو رب إف«، مطلقات مجاع الغض عن املناط واإلالعموم مع على الغايات، ويدل

 الصعيد عشر كفيكي« و،)٢(»ما جعل املاء طهوراك، جعل التراب طهوراً تعاىل ن اهللاإف«، )١(»الصعيد

  :شعارمان آخران باإلك حةوايات السابقر، ورمبا يستفاد من ال)٣(»سنني

 إىل  بني بقاء التيمم خارج الوقتة العرفيةمالزمما تقدم، للك التيمم قبل الوقت إتيان ةصح: األول

  .الوقت إىل هؤ وحدوثه قبل الوقت مث بقا،الوقت

  ن علم بزوالإول الوقت، وأيمم يف  التإتيان ةصح: الثاين

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ححكامهأ يف التيمم و٢٠ الباب ٤٠٤ ص١ ج:التهذيب) ٢(

  .٧ ح التيمم أبواب من٢٠  الباب٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٧٩

مني ال خيلو من كال احلك على ةوركشعار الروايات املذإ، وةورك املذة العرفيةللمالزم: كالعذر، وذل

  .وجه



٣٨٠

  ،   جواز التيمم يف سعة الوقتقوىألا): ٣ـ مسألة (

  

ن علم بزوال العذر يف آخر إمطلقا، و}   جواز التيمم يف سعة الوقتقوىاأل{): ٣ـ مسألة (

رشاد، وجممع ، والتحرير، والبيان، واإلى عن الصدوقني، واجلعفي، واملنتهيكاحملهو الوقت، وهذا 

املنع : مجع املتأخرين، والقول األول إىل ملستند نسبته ويف ا.كرشاد واملدار، وحاشييت اإلكالربهان، واملدار

ما عن الشيخني، والسيد، والقاضي، واحلليب، واحللي، والديلمي، والشهيد الثاين يف الروض، بل كمطلقاً 

، والدروس، وشرح القواعد، واحلبل املتني، وغريها، بل ى، واملنتهةركما يف التذكثر علمائنا كأ

ام الراوندي، كحأ، وةاصريات، واالنتصار، والسرائر، وعن الشيخ، والغنيما يف النك، مجاعباإل

واختاره بعض مشاخينا احملقّقني وهو ( : قال يف املستند.والطربسي، وشرح مجل السيد للقاضي

  .انتهى ،)١()قوىاأل

ن ي عكالتفضيل باجلوز مع عدم رجاء زوال العذر، وباملنع مع رجاء زوال العذر، وهو احمل: الثالث

ثر كأ، واملعتمد، بل ة، والقواعد، وشرح القواعد، وفخر احملقّقني، واللمعةركايف، والعماين، والتذكساإل

  .ي املعتربكما عن شرح القواعد، واستجوده يف حمكاملتأخرين 

                                                

  .٤ س ٢٢٨ ص١ ج:املستند) ١(



٣٨١

   نعم مع العلم باالرتفاع جيب الصرب ، بهظن أو  بل،وإن احتمل ارتفاع العذر يف آخره

  

 نعم مع العلم ،ظن به أو  بل،إن احتمل ارتفاع العذر يف آخره{يؤخر  أنه  علىاملصنف} و{

 إىل ِإذا قُمتم﴿: تعاىل قوله طالقإل:  هو القول األولىخر، واألقوآوتبعه بعض } باالرتفاع جيب الصرب

، وما تقدم من بقاء )٢(»ما جعل املاء طهوراك، ن اهللا جعل التراب طهوراًإ«ات إطالق و،)١(﴾الصالِة

ن رجا زوال إ يف الوقت الثاين، وة بالالحقتيانشعار جبواز اإلإ، حيث فيه ةالسابقصالة التيمم عن ال

  : من األخبار األخرةالعذر، ومجل

  .)٣(»صالة دخل الوقت وجب الطهور والاذإ«: )عليه السالم( قولهك

 تأخري ةراهك و،كذل على ةاحملافظ على  واحلث،ول وقتهاأيف صالة استحباب فعل ال على وما دلّ

  .)٤(»تيممت وصليتصالة تين الكدرأينما أ «:فتوىتب الك، والنبوي املعروف يف صالةال

وليس معي ماء، صالة ر الضون يف السفر فتحكأ )عليه السالم( وخرب داود الرقي، عن الصادق

   قريب منا،ءاملان إ :ويقال

                                                

  .٦اآلية : املائدةسورة ) ١(

  .١ ح التيمم أبواب من٢٣ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١ ح يف وقت وجوب الطهور٤ الباب ٢٢ ص١ ج:الفقيه) ٣(

  .٣٤٤ ص٧ ج: اهلدىمصباح) ٤(



٣٨٢

 التخلف كخاف عليأين إن تيمم فكملاء ولال تطلب ا«: ؟ قالمشاالً ونا يف وقت مييناًأطلب املاء وأف

مع  حىت ه يشملإطالقول الوقت، وأيف صالة ظاهره ال فإن .)١(» السبعكلك فتضل ويأكصحابأعن 

  .العلم حبصوله املاء يف آخر الوقت

 الطهر وهي يف السفر وليس ى احلائض ترة، عن املرأ)عليه السالم(  عن الصادقةوخرب أيب عبيد

ان معها بقدر ما تغسل به فرجها كإذا «: ؟ قالصالةفيها لغسلها وقد حضرت الكيمعها من املاء ما 

  . اخلرب السابقةاملقصود مثل دالل على وداللته. )٢(»فتغسله مث تيمم وتصلّي

يتوضأ أ ،فيه للغسلك يف السفر وليس معه من املاء ما يةصابته جنابأمام قوم إعن : ةوالصحيح

  جعل التراب طهوراًعز وجلاهللا  فإن مصلي ن يتيمم اجلنب ويكل و،ال«: م؟ قالصلي بعضهم وي

 على ، ويدله يف ذيلة بالعلةاخلربين السابقني، ويزداد قوكداللته  فإن .)٣(»ما جعل املاء طهوراًك

  :متيمما مث وجد املاء ىصل ملن ةعاديضا مجله مما ورد من عدم اإلأ طالقاإل

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢ الباب ٩٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ ح احليض أبواب من٢١باب  ال٥٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٣ ح يف التيمم٢١ الباب ٦٠ ص١ ج:الفقيه) ٣(



٣٨٣

يتيمم «: جنب ومل جيد املاء؟ قالأ إذا ، عن الرجل)المعليه الس( صحيح احلليب، عن الصادقك

  .ومثله غريه. )١(»صالةيعيد ال ذا وجد املاء فليغتسل والإبالصعيد ف

  : يف الوقتةعادويف بعض الروايات تصريح بعدم وجوب اإل

بتيمم وهو يف  ىصلصاب املاء وقد أ فإن :)عليه السالم( قلت أليب جعفر: قال زرارة ةصحيحك

  .)٢(» عليهةعادإت صالته وال مت«وقت؟ 

 جد املاء وقد بقيأمث صلي أتيمم وأ :قلت له:  قال)عليه السالم( بن سامل، عن الصادق ي علوخرب

  .غريها من الروايات إىل .)٣(»رب املاء هو رب الصعيد فإن صالةال تعد ال«: وقت؟ فقال يعل

ره بعض ك الذي ذشكاليرد عليها اإلنه الأورات يف ما اخترناه، وكثر املذكأ يف ظهور إشكالوال 

يتم االستدالل ا  حىت  القولني اآلخرين عليهاةدلأ عدم ورود ةما جتده يف املفصالت، والعمدك ،الفقهاء

  .للمختار

  ال جمال له مانه إ :باألصل، وفيه :استدل للقول باملنع مطلقاً

                                                

  .٣ ح يف التيمم٢١ الباب ٥٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  .٩ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .١٧ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٤

 بالفرد غري تيانن اإلكمأليه ما إصار ي ، وبأن التيمم عذر، والعذر الدام الدليل االجتهادي موجوداً

فرد عذري  أنه األدلةال فهم من اجلمع بني إ وة املتقدمة اخلاصاألدلةال   لوكذلكنه إ :العذري، وفيه

ول أ ةمهيأ أو  اليسر،ة به يف آخر الوقت، ملالحظىجعله الشارع يف عرض الفرد غري العذري، الذي يؤت

 السفر واحلضر،كلفردين، العذري وغري العذري، مثل املوضوعني، م يف اك، فاحلك ذلأشبهما  أو الوقت،

به باملاء، وال مانع أتى خر أن إ به بالتيمم، وأتىول الوقت أجاء يف ن إ مت، وهناأن بقي إساقر قصر، ون إ

  :ة يف املسألةخبار، وهي العمد، وباألةلها ضعيفكخر أ، وبوجوه شرعاً أو  عقالًكمن ذل

آخر  إىل خر التيممأردت التيمم فأ وذا مل جتد ماًءإ«: مسعته يقول:  قال حممد بن مسلمةصحيحك

  .)١(» األرضك املاء مل تفتكفات فإن ،الوقت

 ، الوقتذا مل جيد املسافر املاء فليطلب ما دام يفإ«: ) السالماعليهم( حدمهاأ، عن زرارة ةوحسن

  يفوته الوقت أن ذا خافإف

                                                

  .١ حم التيم أبواب من٢٢ الباب ٩٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٣٨٥

  .)١(»ذا وجد املاء فال قضاء عليه، وليتوضأ ملا يستقبلإ ف،فليتيمم وليصلّ يف آخر الوقت

فاته  فإن  يف آخر الوقتكن ذلكذا تيمم الرجل فليإف«: )عليه السالم( ري عن الصادقك ابن بةوموثق

  .)٢(»املاء فلن تفوته األرض

 عن رجل أجنب فلم جيد ماًء يتيمم ويصلي،) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وموثقه اآلخر قال

  .)٣(ال حىت آخر الوقت، إنه من فاته املاء مل تفته األرض: قال

، صالةرجل تيمم مث دخل يف ال: قلت له:  قال)عليه السالم( اهللا يب عبدأعن محران وخرب حممد بن 

 ، واعلمصالةميضي يف ال«: ؟ قالصالة باملاء حني يدخل يف الىان طلب املاء فلم يقدر عليه مث يؤتكوقد 

  .)٤(»ال يف آخر الوقتإيتيمم  أن بغي ألحدليس بنأنه 

  ينبغي ال«: قال) عليهم السالم( عن آبائه )عليه السالم( عنه: وخرب الدعائم

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من٢٢ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح التيمم أبواب من٢٢ الباب ٩٩٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٣ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٣٨٦

  .)١(»ال يف آخر الوقتإن يتيمم من مل جيد املاء أ

يتخوف خروج أن  إىل  أوال يف آخر الوقتإيتيمم  أن وليس ملتيمم«:  قال)عليه السالم( والرضوي

  .)٢(»صالةوقت ال

  . يف الوقت عند وجدان املاءةعاد باإلة بالروايات اآلمركورمبا يؤيد ذل

 فأصاب بعد صالته ى عن رجل تيمم فصلّ)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  يعقوب قالةصحيحك

ميضي الوقت توضأ  أن ذا وجد املاء قبلإ«: )عليه السالم( م جتوز صالته؟ قالأصالة يتوضأ ويعيد الأ ماًء

  .)٣(» عليهةعادإ الوقت فال ىمض فإن ،عادأو

: صاب املاء؟ فقالأمث  ىصل، يف رجل تيمم ف)عليه السالم( وموثق منصور بن حازم، عن الصادق

  .)٤(»عيدأتوضأ وأنت كين إ ،نت فاعالًكنا فأما أ«

 أن رك مث ذىان معه ماء فنسيه فتيمم وصلّكان يف سفر وكسألته عن رجل : يب بصري قالأوخرب 

  .)٥(»صالةيتوضأ ويعيد ال أن عليه«: خيرج الوقت؟ قال أن اء قبلمعه م

                                                

  . ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ١(

  . السطر األخري٤ ص:ضافقه الر) ٢(

  .٣٣ ح يف التيمم وأحكامه٨ الباب ١٩٣ ص١ ج:التهذيب) ٣(

  .١٠ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .٥ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٣٨٧

، مما البد ةداللأقوى  األخبار كتل ألن خبار، ألخبار القول األول، هذه األة عدم مقاومخيفى وال

عليه ( قولهكخبار،  يف هذه األة وشواهد االستحباب موجوداالستحباب، خصوصاً على من محل هذه

  .يف موثق منصور" ناأما أ: ")عليه السالم(  وقوله، يف خرب حممد، والدعائم"ينبغي ال : ")السالم

  علىةخبار السعأمل حباجلمع بني الطائفتني  أن :، ومنه يعلم"ةجبين عن املسألأف"يب بصري أما خرب أ

 أو ا بالتيمم،هصالاليت صالة وجدان املاء قبل الفراغ من ال صورة على أو ،اعتقاد الضيق خطأًصورة 

 صورة على أو ،ةا يف السعهصالفصالة ، فدخل وقت الىخرأ ةان قبل الوقت لغايكون التيمم كلى ع

 كل تلك فإن ، مما ال وجه له،مجاع اإلى لدعوةا خمالفأسقاطها، بإ أو ،ةم املضايقكاجلهل، بأن احل

 ىلدعو، مانع عن اةالتوسع إىل عاظم الفقهاءأذهاب  أن ماكاألقسام من اجلمع خالف الظاهر، 

  .ما هو واضحكي جانبيها أ يف ة يف املسألإمجاع، فال ةوركاملذ

رجاء املاء، ومحل  صورة  علىةما القول بالتفصيل، فقد مجع بني الطائفتني، حبمل األخبار الناهيأو

  .العلم بعدم املاء صورة  علىةاألخبار اوز

فاته املاء مل تفته ن إ نهإ: ") السالمعليه( بقوله  األخبارك من تلةباشتمال مجل: واستدل هلذا القول

  ال مع رجاء إال طلب  إذ "فليطلب"زرارة ة  يف حسن)عليه السالم( ، وقوله"األرض



٣٨٨

 نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر ال ، وإن كان موهوما، مع احتمال الرافع أحوط،آخر الوقت إىل لكن التأخري

   ، يف جواز التقدميإشكال

  

 ك اللحم مل يفتكفاتن إ ا من قبيلأ، فالظاهر منها األوىل ةاجلمل أما ،فىخي الوصول، وفيها ما

 الذي مجالقل من اإلأ فال كن مل نقل بظهورها يف ذلإ األجر، وك فال يفوتكن مات ولدإاملرق، و

العلم بعدم املاء محل  صورة  على خصوصاًةمحل األخبار املوسعأن  إىل ةضافيسقط االستدالل، هذا باإل

آخر  إىل نسان عدم حصوله املاءال يعلم اإل أن ذ الغالب ـ الذي يندر خالفه ـإفرد نادر، لى  عهلا

  .الوقت

االستحباب، وقد روي هذا احلديث  على حتمل أن ، فال بدمجاعفهي خالف اإل: لثانية اةما اجلملأو

 هلا يف ةالل فال دةهذه الروايوعلى  الشيخ عن احلسني بن سعيد، ه يف ما روا)١(»كفليمس«بلفظ 

ما يظهر موضع ك ضعف ما اختاره املصنف، كالرجاء مطلقا، ومما تقدم يظهر لصورة االختصاص ب

 كوذل }إن كان موهوماً وآخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط إىل لكن التأخري{:  يف قولهةاملناقش

  .للخروج عن خالف املانع

 التأخري، أيضاً االحتياطن إ :وفيه} التقدمي يف جواز إشكالبقاء العذر ال  ونعم مع العلم بعدمه{

   من القائلني بالضيق ةمجلألن 

                                                

  .٣٤ ححكامهأ يف التيمم و٨ الباب ١٩٤ ص١ ج:التهذيب) ١(



٣٨٩

حمتمل لألمرين فيجوز املبادرة مع  أو ،عامل بارتفاعه قبل اآلخر أو ،آخر الوقت إىل عامل ببقاء العذر أنه أما فتحصل

 ، مع الظن بالبقاءبادرة خصوصاً جواز املقوى ومع االحتمال األ، وجيب التأخري مع العلم باالرتفاع،العلم بالبقاء

  . واألحوط التأخري خصوصا مع الظن باالرتفاع

  

االحتياط بالتأخري يف هذه  على العلم بالعدم، ولذا نص يف اجلواهر صورة يف حىت بوجوبه: قالوا

ول أيف صالة  بالتياناإل على يدك لالحتياط يف املسألتني، بعد التأ قوياً وجهاًىرأن ال كيضا، لأصورة ال

رأي املصنف  على }فتحصل{. العلم بالعدم صورة  يف يف تأخريها، خصوصاًة الشديدةراهكوقتها، وال

ان كسواء } حمتمل لألمرين أو ، قبل اآلخرهعامل بارتفاع أو ،آخر الوقت إىل عامل ببقاء العذرما إ أنه{

جيب التأخري مع العلم و ،فيجوز املبادرة مع العلم بالبقاء {مرجوحاً أو االحتمال بالعدم راجحاً

} األحوط و، مع الظن بالبقاء جواز املبادرة خصوصاًقوىاأل{ال قسميه كب} مع االحتمال و،باالرتفاع

ل ك عن ظواهر اًان يف هذه التفصيالت خروجكن إو}  مع الظن باالرتفاعالتأخري خصوصاً{مطلقا 

  .واهللا سبحانه العامل املستعان. النصوص فتأمل

  :أقوالم ال؟ فيه أ كذلكمهم كعذار حسائر ذوي األ أن لبقي شيء، وهو ه

ن علموا بزوال العذر، وهذا هو املستظهر من إوصالة يأتوا بال أن  هلم، فيجوزةالتوسع: األول

  ذا ال كو(: اجلواهر حيث قال



٣٩٠

 ةاملرض وحنوه، فقضيكسباب التيمم أ وجوب التأخري يف غري فقد املاء، من األدلة كضي تلتتق

  .انتهى، )١()القول بالتضييقعلى  حىت ةالعموم، اجلواز فيه مع السع أو ،ةالقاعد

علم حصول املاء  إذا نه يشمل ماإملن طلب املاء فلم جيده، فصالة  الإطالق: هذا القول على ويدل

 ةدلأ  إىل إطالقةضاف، باإلةللعرا الصالة إطالقاحتمل ذلك، كذلك  إذا  عماالوقت، فضالًيف آخر 

، بل  مطلقاًة، يلزم القول بالتوسع عرفاًةاملناط واحد لفهم عدم اخلصوصين إ  املقام، وحيث يفةالتوسع

ول وقتها، أيف صالة  استحباب الةدلأ إطالق و)٢(﴾الصالِة إىل ِإذا قُمتم﴿: تعاىل قوله إطالقرمبا يستدل ب

 يف كلوقت، لعدم تعارف ذلل اكيبعد استيعاب احلرب  أنه ، بعدةاخلوف واملطاردصالة بل واملناط يف 

  .ال نادراًإ ةاحلروب القدمي

عدم الفرق بني عدم  على مجاع اإلىالتضييق مطلقا، بل عن الشهيد الثاين يف الروض دعو: الثاين

ما تقدم يف ك تأخري من فقد املاء، ةدلأأن وجهه املناط املستفاد من كوجدان املاء وسائر املسوغات، و

  . املانعني عن البدارةدلأ

  ء زوال العذر فالتأخري، وبني عدميل بني رجاصالتف: الثالث

                                                

  .١٦٦ ص٥ ج:اجلواهر) ١(

  .٦اآلية : املائدة سورة) ٢(



٣٩١

ون ك ول، لزوم التأخري ـ وهو رجاء زوال العذر ـ يف اجلميعك لوجود مالكالرجاء فالبدار، وذل

  .الضرورات تقدر بقدرها

 من فهم املناط من خمتلف روايات ذوي األعذار يف املوارد ةمت ما ادعاه القائل بالتوسعن إ :أقول

  . القول الثالثة القاعدىان مقتضكال إ قلنا به، وةملختلفا



٣٩٢

 ا يف تيانحىت دخل وقت صالة أخرى جيوز اإل  مل ينتقض تيممهو ىصل وتيمم لصالة سابقة إذا ):٤ـ مسألة (

   ،إن احتمل زوال العذر يف آخر الوقت على املختار و،أول وقتها

  

حىت دخل {مباء وال حدث }   ينتقض تيممهملو ىصلّ وإذا تيمم لصالة سابقة{): ٤ـ مسألة (

} إن احتمل زوال العذر يف آخر الوقت على املختار و ا يف أول وقتهاتيانوقت صالة أخرى جيوز اإل

  . يف املقاماألدلة لوجود طائفتني من كاملختار عندنا، وذل على ن علم بزوال العذرإعند املصنف، بل و

  .رجا زوال العذر أو علم إذا ول الوقت الشامل ملاألتيمم يف ات جواز اإطالقما تقدم من : األوىل

ها لصوريت إطالق بتيمم واحد الشامل بة بصلوات متعددتيانجواز اإل على لدما تقدم مما : لثانيةا

  .هئالعلم بزوال العذر ورجا

تيمم الرجل بصلي  ي:)عليه السالم( قلت أليب جعفر:  قال)عليه السالم(  عن الباقرزرارةففي خرب 

  .)١(»يصب ماًء أو نعم ما مل حيدث«: لها؟ فقالكالليل والنهار صالة واحد 

جيد أن  إىل كجيزيه ذل«:  يف رجل تيمم؟ قال)عليه السالم(  عن الصادقزرارةويف خرب آخر ل

  .)٢(»املاء

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٣

 وإن ،ثانية أيضا لكن األحوط التأخري يف الصالة ال،بل وعلى القول بوجوب التأخري يف الصالة األوىل عند بعضهم

   ، بل أمره أسهل،مل يكن مثل االحتياط السابق

  

؟ صالةل كجيد املاء يتيمم ل  عن الرجل ال)عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت: ويف خرب محاد، قال

  .)١(» املاءةال، هو مبرتل«: فقال

صالة صلي تال بأس بأن «:  قال)عليهم السالم( بيه عن آبائهأوين عن الصادق عن كويف خرب الس

  .)٢(»تصب املاء أو الليل والنهار بتيمم واحد ما مل حتدث

 ةما عن املبسوط، ومجاعك} على القول بوجوب التأخري يف الصالة األوىل عند بعضهم وبل{

 أما  بغري املتيمم،ةاالختصاص دليل املضايق: رين من القائلني بوجوب التأخري يف غري امليتمم قالواخآ

 ة بصلوات متعددتيانجواز اإل على ةالدالالسابقة الروايات  إىل ةضاف باإل،ة دليل املضايقاملتيمم فال يشمله

  .بتيمم واحد

بل } إن مل يكن مثل االحتياط السابق بل أمره أسهلو أيضاً لكن األحوط التأخري يف الصالة الثانية{

 ال كذلك ةوز التيمم يف السعما ال جيك:  من املتأخرين فقالواة، والبيان، ومجاعرتضىالسيد املقول هو 

  صالة ان قد تيمم لكن إ، وةيف السعصالة  بالتيانيصح اإل

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٣٩٤

  .نعم لو علم بزوال العذر جيب التأخري كما يف الصالة السابقة

  

صالة عدم جواز ال على ا تدلإول الوقت، فأ املانعني يف باب التيمم ةدلأأنه للمناط يف ك، وةسابق

ذ قد إ،  ال خيفى، وفيهما ماهاالضطرار يقدر بقدر أن ةم ال، ولقاعدأ قبال اًمان متيمك، سواء ةيف السع

تمم يف ت االضطرار ال ةغري موردها، وقاعد إىل بهاحيف بسك يف موردها، فة املانعاألدلة كعرفت عدم تل

  .وينك، ومحاد، والسزرارةأخبار ك، ةاملقام، لوجود النصوص املطلق

جنيب عما أ ،ةتفاء بتيمم واحد للصلوات املتعددكاال على ملا دلو(: كقول املستمس أن ومنه يظهر

ذا التيمم يف صالة وال تعرض فيه جلواز ال. صالة لكجتديد التيمم ل إىل ةحنن فيه، لظهوره يف عدم احلاج

حال التيمم  أن  عنها،ها، بل املنصرف عرفاًإطالقذ ال وجه ملنع إ، إشكالخيلو من  ال. انتهى )١()ةالسع

  .وجد املاء أو حدثأ إذا الإي وقت، أيف صالة ل كبه صلي ي أن  ويصحىيبق أنه  الوضوء، يفحال

، وهو التفصيل بني رجاء ، واجلواز مطلقاًقول املنع مطلقاً إىل ةضاف، باإلةوهنا قول ثالث يف املسأل

 وهذا ما اختاره  يف البابني،ك املالةما يف غري املتيمم لوحدكزوال العذر فالتأخري، وعدمه فالبدار، 

وقد عرفت يف } نعم لو علم بزوال العذر جيب التأخري كما يف الصالة السابقة{: املصنف، ولذا قال

  .وجههالسابقة سألة امل

                                                

  .٤٤٨ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٣٩٥

ان ميتيمماً أم ال، علم بزوال ك ، فالذي نستظهره من النصوص جواز البدار مطلقاً،انكيف كو

ما قرره كان لألصل العملي، ك ال مة االجتهاديألدلةامل يعلم، ومع وجود  أو علم بالعدم، أو العذر،

  .ةعدم مشول النصوص لبعض صغريات املسأل على  منه بناًء،بعض الفقهاء



٣٩٦

  ،   اآلخر العريف،يكون أحوط أو املراد بآخر الوقت الذي جيب التأخري إليه): ٥ـ مسألة (

  

، ةعكهل هو مبقدار ر} كون أحوطي أو املراد بآخر الوقت الذي جيب التأخري إليه{): ٥ـ مسألة (

ل ك كإدرا أو  مثالً،ةفقط، فتسقط السورصالة  من الة الواجبات املهمكإدرا أو ،)١(كلدليل من أدر

 أو ؟ةمع بعض املقدمات القريبحىت  أو مطلق املستحبات، أو ،ة املستحبات املتعارفإتيانمع  أو الواجبات،

من اإلحتمال  حىت  األخري، وهو أعمقوىان األك وإن ،ل وجه تقريبكاحتماالت، ول} اآلخر العريف{

ما هو املناط يف كاملتعارف عرفاً،  إىل التأخري على ةات الدالطالق النصراف اإلكما قبل األخري، وذل

اهللا صلى (  وقال،)٢(﴾ما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمِهو﴿: تعاىلسائر املقامات والتحديدات، قال 

  .)٣(»قدر عقوهلم على لّم الناسكن أن إنا معشر األنبياء أمرنا«): سلمآله يه وعل

 رصن، القتك وإن مل ية العرفيةت، أضيق من هذه التوسعق، املعبر لفوت الوزرارةنعم ظاهر صحيح 

  قد  أنه ، إالةالعرف الذي يفهم منه التوسععلى ألقي  أيضاً الفوت ألن الواجبات فقط،على 

                                                

  .٤ ح املواقيت أبواب من٣٠ الباب ١٥٨ ص٣ ج:الوسائل) ١(

  .٤اآلية : براهيمإسورة ) ٢(

  .٣٢ ص:حتف العقول) ٣(



٣٩٧

 بالصالة مشتملة تيان فيجوز التيمم واإل، بقدر الواجباتزمان ال يبقى الوقت إالّ إىل املداقة فيه وال الصربفال جيب 

بل الشروع يف الصالة مبعىن إبقاء ق بالتيمم تيان بعض املقدمات القريبة بعد اإلإتيان بل ال ينايف ،ات أيضاًعلى املستحب

  .الوقت ذا املقدار

  

  .وركل بالصحيح املذ يف العمشكالسبق اإل

زمان ال يبقى الوقت  إىل ال الصربو{أي يف الوقت } فيه {ةالعقلي} ةفال جيب املداق{ان كيف كو

 بالصالة مشتملة على تياناإل وفيجوز التيمم{ فقط ةالواجبات املهم أو مطلقاً،} إال بقدر الواجبات

  .بعض التعقيباتكبعدها   أوةاألدعيكان املستحب خارجاً قبلها، كوإن } املستحبات أيضا

 ون املداركفي} بل الشروع يف الصالةق بالتيمم تيان بعض املقدمات القريبة بعد اإلإتيانبل ال ينايف {

 كفإنه هو املفهوم عرفاً، وخيتلف ذل} مبعىن إبقاء الوقت ذا املقدار{تنفها ك مبا يةاملتعارفصالة العلى 

  .ةالقليل أو ةثريكم باملستحبات الإتيا وبطًء، بل يف ةًحسب اختالف األفراد سرع

  .ما ورد يف النصك ،ية اهلدةا ألا مبرتلإتيا وإن جاز ، ليست منهاةالنافل أن نعم الظاهر

، طالقنصف الليل، ألنه املنصرف من اإلكالغروب وكاملراد بآخر الوقت آخره االختياري، ن إ مث

  ختياري االفانصراك



٣٩٨

 حىت نه السفر ألنه يف حد الترخصكان حاضراً وأمكيري املوضوع، فإذا ل حتديد، وال يلزم تغكمن 

م املوضوع كوماً حبكان حمك نعم لو فعله ،كالقصر أقل، مل يلزم ذلصالة ون وقت ما يأيت به من كي

  .ما هو واضحكاجلديد 



٣٩٩

   ،ل العذرزوا إىل ال جيب التأخريو  ، ا معهتياناإل وجيوز التيمم لصالة القضاء): ٦ـ مسألة (

  

لو  أما ان القضاء لنفسه،ك إذا فيما}  ا معهتياناإل وجيوز التيمم لصالة القضاء{): ٦ـ مسألة (

يأيت ا بالتيمم  ألن يستأجره أن لمستأجرل، وحيق ة اإلجارةيفيكيتبع  أنه  فالظاهرر باإلجياان قضاًءك

  .نظر جمتهده أو  يف نظرهكألنه جيوز ذل

التيمم إضطراري،  أن  يفكذ ال شإامليت،  على ة املتيقنة يف الفائتكمثل ذلن الظاهر عدم جواز كل

 إىل ما اخترناه ـ التعدي على  ـةامليت، واليستفاد من املناط يف باب التوسع إىل ةرار بالنسبطوال إض

  .مثل املقام

ان كا  إذ أمان أجري آخر، جاز من باب حتقّق اإلضطرار،كأن مل يك، كصار مضطراً لذل إذا نعم

ان كال؟ إلم ف أوالً، أوكيأيت هو ا بالتيمم ألنه املل أن رب، فهل يصحكنفسه ألنه الولد األعلى صالة ال

، ةالصناع إىل ان األول أقربك فال اضطرار، احتماالن، وإن ةاالختياريصالة استئجار من يأيت ا ب

  .لتيمم هلانفسه فيجوز اصالة قضاء  إىل ةبالنسب أما حتياط،اال إىل والثاين

الم بعض كويف (: كما اختاره غري واحد، بل يف املستمسك} زوال العذر إىل وال جيب التأخري{

  وعن ،)١()عدم وجدان اخلالف فيه

                                                

  .٤٤٩ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٤٠٠

ن عن ك صح التيمم ويؤديها به وغريها، ما مل ينتقض تيممه عندنا، لةلو تيمم لفائت أنه ،ىركالذ

  .ار التأخري آخر الوقتوقتها العمر، فتشملها أخب ألن البيان، العدم

ان القضاء من كلو  إىل أنه ، ويرجع حاصل ما اختارهةالم حول املسألكوقد أطال املستند ال: أقول

هذا وعلى ن من املوقتات جاز البدار إليه بالتيمم، ك، وأنه لو مل ية أخبار املضايقإطالقاملوقتات مشله 

  :ة ثالثأقوالسألة ففي امل

ان من املؤقتات فالالزم كن إ أنه ر مطلقاً، والتفصيل بنيام جواز البدجواز البدار مطلقاً، وعد

  .ن من املؤقتات جاز البداركري، وإن مل يخالتأ

 ىهو التفصيل بني رجاء زوال العذر فالتأخري، وبني عدمه فجواز البدار، واألقو: وهنا قول رابع

، يف ةالسابقسألة من املسألة ه املم هذك حة الستفادكما اختاره املصنف، وذلكجواز البدار مطلقاً 

 عرفاً، ويؤيد ك املالةعلم زوال العذر لوحد أو  اليت قد عرفت جواز البدار فيها وإن رجاةالفرائض املؤقت

 ةستفاد ومما يقوي اال،)١(»ما فاتتهك فليقضها ةمن فاته فريض«: )عليه السالم( هذا الفهم العريف قوله

  .ما حنن فيه إىل نه صاحل للتعدي عن موردهإ ف،ليه نصوصها التعليل الذي اشتملت عةوركاملذ

                                                

  .١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:عوايل اللئايل) ١(



٤٠١

   ، ا قبلهتيانعما قريب يشكل اإل  نعم مع العلم بزواله

  

 ا إالّ يف حال ى والضرورات ال يؤت،م اضطراريكفقد استدل له بأن التيمم ح: أما املانع مطلقاً

 فيما كيتم ذلنه إ :ن يف املقام، وفيهكياري ممخت باالتياناإل أن ختياري، واملفروض باالتيانان اإلكعدم إم

يأيت به فوراً اضطرارياً،  أن حيق له أن ختياري، مبعىنضطراري يف عرض االاال أن  على دليلكن هناكمل ي

اً وتعليالً، كنصوص املؤقت شامل للمقام مال أن يأيت به اختيارياً، وقد عرفت حىت ما حيق له التأخريك

   .ضطراري يف املقام، فراجع االختياري واالة وقد سبق بيان عرضي،ةوركاملذ ةوا خيرج عن القاعد

ان ك، ولو ة يف املضايقةان حاله حال اليوميكان القضاء مؤقتاً كلو  بأنه فقد استدلّ: وأما املفصل

ان كال قوليه نظر، إذ لو كليف بالقضاء يقتضي جواز البدار إليه، ويف ك التة أدلإطالقان كموسعاً، 

يم دليل عدم جواز كان الالزم حتكن مؤقتاً ك ولو مل ي، وقد عرفت جواز البدار فيهةاليوميكان كتاً مؤق

ان كعدم إمصورة م الضرورات خاص بكح ألن ختياري،ن االكضطراري ما دام مي باالتياناإل

  . فتأمل،ختيارياال

لتا ك ألن املقام، إىل ةي يف اليومهالمك كوأما املفصل بني رجاء زوال العذر وغريه، فهو جيري مال

  .ةاليوميمسألة  يف هذا التفصيل يف شكالاملسألتني من واد واحد، وقد تقدم اإل

 ةيم أدلكه حتهأن وجكف}  ا قبلهتيانعما قريب يشكل اإل  نعم مع العلم بزواله {:أما قول املصنف

   كاملال على الشرائط واألجزاء



٤٠٢

  . آخره إىل قتها بشرط عدم العلم بزوال العذروكذا جيوز للنوافل املوقتة حىت يف سعة و

  

 تيان حب الشارع لإلة يف اليومية، إذ لعل وجه التوسعة يف اليوميةالتوسعمسألة ستفاد من نصوص امل

 مبادراً، تيان جواز اإلإطالقن الظاهر كيف أول وقتها، وهذا الوجه ليس موجوداً يف القضاء، لصالة بال

ور يف ك التعليل املذة عام، خصوصاً بقرينة املستفاد من اليوميكب، إذ املالوإن علم بزوال العذر عن قري

  .الروايات

  . واهللا العامل،ستحبايب بالتأخريحتياط االن االكنعم مي

 يف الفرائض قوالاألك هنا قولاأل فإن }للنوافل املوقتة حىت يف سعة وقتها{التيمم } كذا جيوزو{

 يف آخر الوقت وإن  الوقت والعلم بزواله، وعدم اجلواز مطلقاً إالّة سعيف حىت  جواز التيمم مطلقاً:ةاملؤقت

آخر الوقت، والتفصيل بني رجاء زوال العذر فال يصح التيمم هلا إال يف آخر الوقت،  إىل علم عدم زواله

  . الوقتةوبني العلم بعدم زوال العذر فيتيمم هلا يف سع

 من كاملصنف اختار ما اختاره هنا أن ماكر هنا،  وقد اختاره اجلواه، هو األولقوال األىوأقو

 من ةرناه يعلم حال غري املؤقتك ومما ذ،}آخره إىل بشرط عدم العلم بزوال العذر {:التفصيل ولذا قال

 التراب، وال ةطهوري على  لعموم ما دلّكالنوافل، فيصح التيمم هلا حال العذر ولو علم بزواله بعده، وذل

  خمصص له يف



٤٠٣

النوافل  أو  بني ذوات األسبابك وإن ادعي وجود املخصص يف الفرائض، وال فرق يف ذلاملقام،

 بعدم :)١(كيف الطريق، فقول املستمسصلي يتيمم وي أن ، ولذا جيوز للجنب الذي يريد احلمامةئاملبتد

ه يف هذصالة استحباب ال فإن ، ألنه ال يصدق فيها عدم الوجدان عرفاً، حمل نظر،ك التيمم لذلةصح

ن من كيف احلمام، فأي فرق بني من ال يتمإال ن من املاء كفي يف صدق عدم الوجدان لغري املتمكاحلال ي

صالة  ألجل له التيمم ةاحلمام يفتح عند األذان ـ حيث يقول بصح ألن املاء إال عند أذان الصبح ـ

 الليل، فأي فرق بنيصالة تيمم ل لبعد احلمام عنه، وإذا ةترفاملاء يف هذه ال على الليل، وبني من ليس يقدر

 ،ةروهكا يف األوقات املإتيا، بني ةال فرق يف املبتدئنه إ  مث،ةمبتدئصالة صلي ي أو الليل،صالة صلي يأن 

، فلم جيوزوا ةركي عن املعترب واملنتهي والتذكرناه، خالفاً للمحك الدليل الذري ذطالقغريها، إلأو 

 ة مشروعية عن مشول أدلةراهتها مانعك ةأدلأن  إىل ، ولعل نظرهمةوهرك يف األوقات املةلتيمم للمبتدئا

ن وجه ك مل يةانت راجحك، وإذا ةن عبادكتتسقط رجحاا، وإال مل   الةاملرجوحين إ :التيمم هلا، وفيه

 لشمول العمومات ك التيمم لقضاء النوافل، وذلةرناه يظهر وجه صحكومما ذ.  التيمم هلاةلعدم مشول أدل

  احبقد اختاره اجلواهر، خالفاً ملصله، و

                                                

  .٤٥١ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٤٠٤

 مع ة راتبةنافل أو  يف القضاءة، ولو قلنا بالتوسعةفمن أراد قضاء فائت( :ر وغريه، قال يف اجلواهاهلدى

  .انتهى ،)١()، جاز له التيممكحنو ذل أو غريها أو ،ةروهك يف األوقات املةئمبتد أو  وقتها،ةسع

ورات ليس خاصاً بعدم وجدان املاء، بل آت يف سائر كذاملسوغ للتيمم يف امل أن  وهو:بقي شيء

 ة مبتدئة بنافلتيانيف احلال، وأراد اإل أو ،ةجيوز له املاء يف أول وقت املؤقت ان مريضاً الكر، فإذا ااإلعذ

مع املاء صالة لما جازت الك أنه  طهور التراب، فإنه يدلة أدلطالقيأيت ا مع التيمم، إل أن صح له

ان له عذر آخر عن استعمال املاء، وهذا هو الذي ك أو ان املاء غري موجود،ك إذا راب،جازت مع الت

  .األدلة ةي عدم عمومىل فيه آخرون بدعوكاختاره غري واحد، وإن أش

                                                

  .١٦٦ ص٥ ج:اجلواهر) ١(



٤٠٥

حيتاط  و، فعلى املختار صحت صالته، بان السعةمثّ ىصلّ واعتقد عدم سعة الوقت فتيمم إذا ):٧ـ مسألة (

  . بوجوب التأخري جتب اإلعادةعلى القول و،باإلعادة

  

من جواز }  بان السعة فعلى املختارمثّ ىصلّ وإذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم{): ٧ـ مسألة (

 سواء علم ا أم ال ة، فهي صحيحة واقعيةيف السعصالة  الةإذ صح} صحت صالته {ةالتيمم يف السع

عتقاد ال يغري إذ اال}  التأخري جتب اإلعادةعلى القول بوجوبو{استحباباً ملا سبق } وحيتاط باإلعادة{

  .ةيف السعصالة  الة عن عدم صحةالواقع الذي هو عبار

عليه ( ، لقولهةعاديلزم اإل ال أنه قول املفصل بني الرجاء لزوال العذر وعدمه، فالظاهر على أما

حقق مع ظن خوف الفوت مت فإن )١(»يفوته الوقت فليتيمم أن فإن خاف«: زرارة ة يف حسن)السالم

" وهو اخلوف"املوضوع ن إ ان احتماالً عقالئياً، فحيثك إذا الضيق فضالً عن اعتقاده، بل ومع احتماله

  .ةاإلعاد إىل متحقق ال حتتاج

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٠٦

ال يف خارجه  وال يف الوقت، ا بالتيمم الصحيح بعد زوال العذرهصالال جيب إعادة الصلوات اليت ): ٨ـ مسألة (

   ،مطلقا

  

 ال يف الوقت ا بالتيمم الصحيح بعد زوال العذرهصالال جيب إعادة الصلوات اليت {): ٨ـ مسألة (

 مجاععدم وجوب القضاء خارج الوقت فلإل أما ما هو املشهور،ك إشكالبال } ال يف خارجه مطلقاًو

، ةمن دين اإلمامي أنه  الصدوق، بل عن أمايلى واملنتهةركي من اخلالف واملعترب والتحرير والتذكاحمل

 ون للفوت وهو غري حاصل يف املقام، وألن القضاء بأمر جديد وهوك، وألن القضاء إمنا يتيةولألخبار اآل

  .غري حاصل يف املقام

ي من ابن اجلنيد، وابن أيب ك أيضاً، باستثناء ما حمجاعوأما عدم وجوب األداء يف الوقت ثانياً، فلإل

 ،جزاء اإلةوجد املاء يف الوقت، ولقاعد إذا ةاحلاضر من لزوم اإلعادصالة عقيل، والسيد يف خصوص 

  :واألخبار

يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ يف  أن فافإذا خ«: )عليهما السالم( ، عن أحدمهازرارة ةففي حسن

  .)١(» فإذا وجد املاء فال قضاء عليه وليتوضأ ملا يستقبل،آخر الوقت

  ، عن الرجل إذا)عليه السالم( وصحيح احلليب، عن الصادق

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٠٧

  . )١(»صالة فإذا وجد املاء فليغتسل وال يعيد ال،يتيمم بالصعيد«: أجنب ومل جيد املاء؟ قال

بتيمم وهو يف  ىصلأصاب املاء وقد  فإن :)عليه السالم( لت أليب جعفرق: قال زرارة وصحيح

  . )٢(» عليهةمتت صالته وال إعاد«:  قال،وقت

عدم على  أو ،ةلشامل لعدم القضاء وعدم اإلعاد اطالقاإل أو عدم القضاء، على ومثل هذه الروايات

، )٥(بن أسباط ي عل، وموثق)٤(، وصحيح العيص)٣( احلليبة مثل حسن، من الرواياتةبريك ة، مجلةاإلعاد

، وغريها، وذه الروايات حيمل )٨(بن سامل ي عل، وخرب)٧(رة بن ميسة، وخرب معاوي)٦(وصحيح أيب بصري

 مثل ، بعضةاجلمع بالتقي إىل ما ذهبكالتقية،  أو ستحباباالعلى   يف الوقتةعاد اإلعلىما دلّ 

فأصاب بعد  ىصل عن رجل تيمم ف)عليه السالم( احلسن أبا سألت:  يعقوب بن يقطني قالةصحيح

  إذا «: ، أم جتوز صالته؟ قالصالةصالته ماًء أيتوضأ ويعيد ال

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٩ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٤ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١٦ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١٤ ح التيمم أبواب من١٤ب  البا٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

  .١١ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٦(

  .١٣ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٤ ص٢ ج:الوسائل) ٧(

  .١٧ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ٨(



٤٠٨

   إعادا نعم األحوط استحباباً

  

  .)١(» عليهة الوقت فال إعادىمض فإن وقت توضأ وأعادميضي ال أن وجد املاء قبل

: مث أصاب املاء؟ فقال ىصل، يف رجل تيمم ف)عليه السالم(  منصور بن حازم عن الصادقةوموثق

  .)٢(»نت أتوضأ وأعيدكين إ ،نت فاعالًكأما أنا ف«

 على هما محلة الصناعىمقتض فإن  للخربين،ما قيلكمطلقاً }  إعادانعم األحوط استحباباً{

  .ما قرر يف األصولكستحباب ال التقيه، اال

القضاء صالة ك به بالتيمم ىل ما أتك، بل عام لةالقضاء، ليس خاصاً باليومي أو ةعدم اإلعادن إ مث

عليه ( لفظاً، ويؤيده قوله أو اًك مالاألدلة طالق إلكوذل.  وغريهاة واآليات والنوافل املرتبةواملنذور

عشر ...  كفيكي« و،)٣(»فإن رب املاء هو رب الصعيد«:  الرواياتك من تلةل يف تعليل مج)السالم

  مع صالة  بالتيانما صح اإلكف.  وغريها)٥(»فإن التيمم أحد الطهورين «،)٤(»سنني

                                                

  .٨ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١٠ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح التيمم أبواب من٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٧ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

  .١ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



٤٠٩

  :يف موارد

 لكن األحوط إعادا بعد زوال ، فإنه يتيمم ويصلي، من استعمال املاء من تعمد اجلنابة مع كونه خائفاً:أحدها

  .العذر ولو يف خارج الوقت

  

  .فتكالتيمم 

بالتيمم لسائر  ىصل فيمن كذلكبالتيمم لفقد املاء،  ىصل فيمن ةما ال إعادك أنه ومما تقدم تعرف

  .ةل واحدكجزاء يف ال اإلة، إذ أدلة املسوغراألعذا

  :ن الظاهر استحبااك ل،ةخاص} يف موارد{ يف ة من العلماء وجوب اإلعادةر مجلكذنه إ مث

لكن األحوط  ،يصلّي و فإنه يتيمم، من استعمال املاء من تعمد اجلنابة مع كونه خائفاً:أحدها{

 األصل، ى يف هذا احلال فهو مقتضةجواز اجلناب أما }لو يف خارج الوقت وإعادا بعد زوال العذر

 الذي ادعاه مجاع واإل)١(﴾أَنى ِشئْتم﴿ احلرث إتيان على ة، والعمومات الداله من مواردةواحلرج يف مجل

  . عن الرواياتةي عنه، مجلكما حكاملعترب 

غري ماء؟  على ت جامعتك هل:)اهللا عليه وآله وسلمصلى ( مثل ما ورد من قول أيب ذر لرسول اهللا

   حيث مل يردعه،)٢(» الصعيد عشر سننيكفيكيا أباذر ي«): اهللا عليه وآله وسلمصلى ( فقال

                                                

  .٢٢٣اآلية : ةسورة البقر) ١(

  .١٢ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤١٠

  .لهمع على ه بل أقر،)اهللا عليه وآله وسلمصلى (

عليه ( قالأن إىل فال جيد املاء يأيت أهله ـ  ون مع أهله يف السفرك عن الرجل ي:سحاقإوخرب 

 اجلماع ملن ال ةالم يف حليك، وقد تقدم الةومثلهما غريمها يف الدالل. )١(»هو له حالل«ـ : )السالم

ما هو املشهور، خالفاً ملن أوجب عليه ك تيمم وصح تيممه كفعل ذل إذا  أنهما تقدمكاملاء،  على يقدر

  .املستندكعدم خوف تلف النفس  صورة يف أو الشيخني، والوسائل،كالغسل مطلقاً، 

طهارة ن من الكزال عذره ومت إذا  يف الوقت،ةاإلعاد إىل حنيئذ مل حيتج ىصللو تيمم و أنه وأما

) اهللا عليه وآله وسلمصلى (  يبني الرسول أيب ذر، حيث ملة ورواي،جزاء اإلة، فهو املشهور، لقاعداملائية

عدم  على ة الدالةاملقام مقام البيان، ولإلخبار املتقدم أن ، معة، وجوب اإلعادةوال اإلمام الناقل للقص

 فإن ،)٢(»فإن رب املاء هو رب الصعيد «:بتيمم مع التعليلصلي ، فيمن ةوجوب القضاء، وال اإلعاد

، واملبسوط، واملهذب، ةستبصار، والنهاي واال،ي عن التهذيبكخالفاً للمح، ةها شامل لتعمد اجلنابإطالق

  .ةواإلصباح، والروض، فقالوا بوجوب اإلعاد

 يف ة عن الرجل تصيبه اجلناب،)عليه السالم(  بن سنان، عن الصادقعبد اهللابصحيح : كواستدل لذل

   على  وخيافة الباردةالليل

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ و١ ح التيمم أبواب من٢٧ الباب ٩٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤١١

  .وف فوا ألجل الزحام ومنعه من تيمم لصالة اجلمعة عند خ:الثاين

  

 :وفيه. )١(»صالةلفإذا أمن من الربد اغتسل وأعاد اصلي يتيمم وي«: اغتسل؟ فقالن إ التلفنفسه 

تعمدها، فاالستدالل للقول يمل  أنه الظاهر يف" ةتصيبه اجلناب: " لقولهةظاهره من مل يتعمد اجلنابن إ

، ةتقدر الداللعلى  إىل أنه ل باخلرب يف مورده، هذا مضافاً عامىعل ، والله، ال وجه ةور ذه الروايكاملذ

من تيمم ي والقضاء فةعدم اإلعاد على ةالدالالسابقة  األخبار ةستحباب بقريناال على ان ال بد من محلهك

فإن رب املاء  "ةعاد تعليل اإلينف على اشتماهلا أن انت يف فاقد املاء إالّكمث وجد املاء، فإا وإن  ىصلو

ستحباب، ووجه االحتياط اخلروج اال على مانع عن ختصيصه مبورده، فالالزم محل اخلرب" و رب الصعيده

  .عن خالف من أوجب

 ألجل الزحام{اغتسل  أو ذهب وتوضأن إ }ن تيمم لصالة اجلمعة عند خوف فوا م:الثاين{

 ةضيق الوقت، إذ اجلمع فهو واضح، ألنه من موارد التيمم ألجل كجواز التيمم ألجل ذل أما }منعهو

  . وجوباً مؤقتاًةعند من يقول بوجوا التعييين واجب أو حال احلضور

  يصحال  أنه أما عند من يقول بوجوا التخيريي، فالظاهر

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من١٤ الباب ٩٨١ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤١٢

 على الظهر، إذ ال يتحقق اإلضطرار فيما قدر اإلنسان على قادر أنه  يف حالةالقاعد على التيمم

 إذا ضطرارما ال يتحقق االك ، يف الواجب التخيريي،امالًكالفرد اآلخر  على أحد الفردين، وإن مل يقدر

امالً، إذ ال كليف ك بالتتيانمن اإل لف آخركن مكمل يتم إذا فائيكلف يأيت بالواجب الك مكان هناك

  .ما هو واضحك ، يف املقامنيةضرور

لف به ك باملتيانه باإلخيريي، وباحتياطت بالفردين يف التيانلف باإلكلملنعم ال بأس باالحتياط 

 حمذور خارجي مينع من كان هناك إذا  إالّ،فائيكامالً يف الك به تياناإل على ن قادراًكناقصاً، فيما مل ي

  . بالفرد الناقصتياناإل

م كاحل على ، ويدلةريييخت أو ةانت تعيينيك مطلقاً، سواء ةم اجلمعكح أنه  النصىنعم مقتض

سئل  أنه ،)عليهم السالم( ي عل عن أبيه، عن آبائه، عن)عليه السالم( ، عن الصادقةور موثق مساعكاملذ

غري وضوء وال يستطيع على  أنه ركذ أو  فأحدثةيوم عرف أو ةعن الرجل يف وسط الزحام يوم اجلمع

  .)١(»هو انصرف إذا معهم ويعيدصلي يتيمم وي«:  الزحام؟ قالةثركاخلروج من 

سئل عن  أنه ،)عليهم السالم( علي  عن، عن أبيه) السالمعليه( وين، عن جعفر الصادقكوخرب الس

   الناس؟ةثرك ال يستطيع اخلروج عن املسجد من ةيوم عرف أو ةون يف وسط الزحام يوم اجلمعكرجل ي

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من١٥ الباب ٩٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤١٣

  .)١(»انصرف إذا معهم ويعيدصلي يتيمم وي«: قال

 :)عليه السالم(  قولهةرين بقةالتقي على  خالفاً لغري واحد، حيث محلوه، فيهةاخلرب ال تقي أن والظاهر

  .)عليهم السالم( ةن تقام خلف العادل يف زمن األئمك مل تةاجلمعصالة ن أ، و"معهم"

  .ةمع العام  مع املزدمحني ال"معهم"الظاهر من  أن : أوالًكوذل

  .)عليهم السالم(  عنهمة الواردةام اجلمعكسائر أحكونه واقعياً كم كظاهر احل: وثانياً

  . تقام خلفه وخلف والتهةانت اجلمعك ويف خالفته )عليه السالم( روايتني عن عليال أن :وثانثاً

  :قولني إىل  وعدمها،ةم اختلفوا يف وجوب اإلعادإمث 

 يف أجزاء ك للشكاملشهور، وذلنه إ  وغريها، بل قيلة واملبسوط والوسيلةالنهاي: األول إىل ذهب

  . املأيت ا بالتيمم وللنصةاجلمع

 لعله ال خالف فيه : والشهيدان واحملقق الثاين وغريهم، بل يف اجلواهرةاحملقق والعالم:  الثاينوإىل

ن كرب املاء هو رب الصعيد، لن بأ  معلالًة عدم اإلعادة اإلجزاء، وملا ورد من أدلة لقاعدكبينهم، وذل

  : ، للنص اخلاص، قالةاألقرب وجوب اإلعاد

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من١٥ الباب ٩٨٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤١٤

  .  تبني وجود املاء يف حمل الطلب مثّىخر الوقت وتيمم وصلآ إىل  من ترك طلب املاء عمداً:الثالث

  الظن بعدم  أو العلم   من أراق املاء املوجود عنده مع:الرابع

  

 ـ بعد ورود ة اليت أقاموها لعدم وجوب اإلعاداألدلة ـ كإذ ال جمال جلميع ذل(: كيف املستمس

  .انتهى ،)١()ساطني من األةاخلربين احلجتني يف نفسهما املعول عليهما عند مجاع

 ة، فال خصوصيكوقع يف الزحام لتصريح النص بذل إذا ،ة يف عرفكذلكم كاحل أن مث الظاهر

ا تيا فال وجه إلةانيك مة ليست واجبةعرفصالة ل زحام، والقول بأن كم كح أنه علمي ومنه ،ةللجمع

اء عمداً إىل الزحام بال وضوء كان إنه إذا ج، مث الظاهر ةبالتيمم مردود، بأن املستند هو النص ال القاعد

 الذي ة اجلماعكال ينفرد بتر أن ك يف ذلةمكأنّ احلكلشمول النص ولو باملناط له، وحكمه أيضاً ذلك، 

  . فتأمل،يشينه أمام األنظار

}  تبني وجود املاء يف حمل الطلبمثّ ىصلّ وتيمم وآخر الوقت إىل  من ترك طلب املاء عمداً:الثالث{

، ىرك، خالفاً للذة وجمزيةصالته صحيح أن ان حراماً إالّكنّ عمله وإن أ، وكالم حول ذلكوقد تقدم ال

  .ة، حيث أوجبوا اإلعادكوجامع املقاصد، واملسال

  الظن بعدم  أو العلم   من أراق املاء املوجود عنده مع:الرابع{

                                                

  .٤٥٣ ص٤ ج:تمسكاملس) ١(



٤١٥

  .ود املاءالظن بعدم وج أو  مع العلم، وكذا لو كان على طهارة فأجنب،وجوده بعد ذلك

  . ضاق وقته فتيمم ألجل الضيقأن  إىل اًر الصالة متعمدخأ من :اخلامس

  

ما ك} الظن بعدم وجود املاء أو  مع العلم،كذا لو كان على طهارة فأجنب و،وجوده بعد ذلك

انصراف نصوص التيمم عن مثله،  إىل  فقد ذهبواةالذين قالوا بوجوب اإلعاد أما الم حوله،كتقدم ال

  .ةحيث فرط فيها وجب عليه اإلعاد أنه  حبال، إالّكتتر الصالة ال ألن  عليه،ةانت واجبكوإن ة صاللفا

 الفقهاءبعض فقد ذهب } ضاق وقته فتيمم ألجل الضيقأن  إىل داًر الصالة متعم من أخ:اخلامس{

وجوب القضاء ن قد تقدم عدم ك، لةاملكالصالة فقد فاتته ال ،صالةوجوب القضاء، ألنه فرط يف الإىل 

  .فراجع



٤١٦

  تيمم لغاية من الغايات كان حبكم الطاهر  إذا ):٩ـ مسألة (

  

ان طاهراً يف كاالختياري، وإن } إذا تيمم لغاية من الغايات كان حبكم الطاهر{): ٩ـ مسألة (

  بأنهل عليهك فال يستش)١(»م أحد الطهورينمفإن التي«: )عليه السالم(  لقولهةيحقيقطهارة هذا احلال 

  .م الطاهركحبنه إ :يف قالكطاهر، ف

 قد عرفت كنك، ال الرفع، صح عنده هذا التعبري، لةستباح االىالتيمم ال يفيد سون إ نعم من قال

  .ما يوجبها املاءكطهارة التيمم يوجب ال أن سابقاً

 األدلة طالق إلك، وذلةل غايكيأيت ب أن ، فلهطهارةالتيمم يوجب ال أن ان، فاملشهور هوكيف كو

  . وغريه،)٢(»فإن رب املاء هو رب الصعيد«: )عليه السالم( قولهك املاء، ة له مرتلةاملرتّل

  : أخرأقوالويف املقام 

، وعنه يف إشكال العزائم ة ففي جواز قراءةلو تيمم اجلنب لضرور أنه ، منةركما عن التذ: األول

 ةلعزائم، استباح ما قصد، ويف استباح اةاجلنب لقراء أو لو تيمم احملدث ملس املصحف، أنه :موضع آخر

  .النفل، للشافعي وجهان أو الفرضصالة 

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٢ ح التيمم أبواب من٣ الباب ٩٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤١٧

 العزائم ال اضطرار إليها، وأن التيمم ملس ةمنا يبيح ما اضطر إليه، وقراءإالتيمم  أن :أن وجههكو

 ةدل أإطالقال األمرين نظر بعد ك، أخذاً بالقدر املتيقّن، ويف ى أخرةبيح غايته ال غايينما إاملصحف 

  .ةالبدلي

 القرآن ةتابكمل جيوز دخول املسجدين، واللبث يف املساجد، ومس نه إ ما عن الفخر، حيث: الثاين

  .بالتيمم

املراد من النهي قرب  ألن )١(﴾ تغتِسلُوا ال جنباً ِإالَّ عاِبري سبيٍل حتىو﴿: تعاىلواستدل له بقوله 

  .ن األغسالوغتسال، فال جيوز بدسبحانه باالاه  وحيث غي،وهي املساجدصالة مواضع ال

 التيمم ة بدليةأدلن إ : مل تفرق بني املس واللبث، وفيهةن، فألن األمآ القرةتابكوأما عدم مس 

  . الغسل والوضوءةأدل على مكدليل التيمم حا فإن  الغسل يف إباحته ما أباحه الغسل،ةسل جيعله مبرتللغل

التيمم لضيق الوقت، ال جيوز ك، ة خاصةلو تيمم لغاي أنه ملصنف، من وتبعهم اةما عن مجاع: الثالث

ما كطهارة التيمم يورث الن إ : إليهما، وفيهة بالنسبةتاب، ودخول املسجدين، ألنه ال ضروركله مس ال

  .ةل غايكيأيت به  أن نك فيم،تقدم وجهه

                                                

  .٤٣اآلية : سورة النساء) ١(



٤١٨

كان املسوغ للتيمم خمتصا  إذا  إال،ه الطهارةيأيت جبميع ما يشترط في أن  فله،وبقي عذره  ما دام باقيا مل ينتقض

 وال الدخول يف ، وال قراءة العزائم،ال جيوز له مس كتابة القرآن أنه  كالتيمم لضيق الوقت فقد مر،بتلك الغاية

  .للنوم مع وجود املاء أو ، وكالتيمم لصالة امليت،املساجد

  

 ة قراءكع يده عن خط املصحف، وترانتهت صالته، وجب اخلروج عن املسجد فوراً، ورف إذا نعم

  .ةالتاليسألة  أخر تأيت يف املأقوال ك، وهناصالة، لبطالن تيممه بانتهاء الةالعزمي

فإذا } بقي عذرهو{باحلدث  أو باملاء}  مل ينتقضما دام باقياً{ان طاهراً ك فإذا تيمم ،انكيف كو

} يأيت جبميع ما يشترط فيه الطهارة أن فله{ زال تيممه ،ما تقدمكان ضيق الوقت كزال عذره، ولو 

 بتلك الغاية اًغ للتيمم خمتصكان املسو إذا إالّ {: يف استثنائه بقولهشكالرنا تعرف وجه اإلكومما ذ

ال الدخول يف  وال قراءة العزائم وال جيوز له مس كتابة القرآن أنه  فقد مر،كالتيمم لضيق الوقت

حاله حال  ألن  هذه األمور بالتيمم،ة لصحكجدين، وذلدخول املس أو أي اللبث فيها،} املساجد

  .طهارةل ما يشترط فيه الكف طاهر يأيت بلكحتقّق، فامل إذا الوضوء

 التيمم هنا ةإجاز ألن }للنوم مع وجود املاء أو كالتيمم لصالة امليتو {:نعم يصح ما استثناه بقوله

  ان اضطرارياً، ويفكطهر هو ما التيمم امل أن فتوىاملستفاد من النص وال فإن ،ةاستثنائي



٤١٩

  .ون يف الفراشكيف حال ال أو ،صالةميس املصحف يف حال ال أن املقام ال اضطرار، وعليه فال يصح

استيقظ مث نام  إذا ماك، ى أخرةينام به نوم أو ميت آخر،صالة صلي ي أن يصح له أنه نعم الظاهر

  .واهللا العامل



٤٢٠

 ،الغسل أو فيجب ملا جيب ألجله الوضوء ، أيضاً غايات للتيمم،الغسل ومجيع غايات الوضوء): ١٠ـ مسألة (

  الوضوءات املستحبة  و عن األغسال املندوبةح بدالً فيص،يندب ملا يندب له أحدمهاو

  

ما يأيت بالغسل والوضوء كف} الغسل غايات للتيمم أيضاً ومجيع غايات الوضوء{ ): ١٠ـ مسألة (

عقالً عن استعماله  أو ان معذوراً شرعاًك أو مل جيد املاء إذا جلها، فيما يأيت بالتيمم ألكذلكألجلها، 

يندب ملا يندب له  و، والطواف الواجبنيصالةالك} الغسل أو ملا جيب ألجله الوضوء{التيمم } فيجب{

} الوضوءات املستحبة و عن األغسال املندوبةالًفيصح بد{ املشاهد ة القرآن وزيارةقراءك} أحدمها

 ك، وهذا هو املشهور بني الفقهاء، قدمياً وحديثاً، وذلطهارةال على ونكحرام، والوضوء للإلسل اغك

 اليت تيمم هلا، وسائر الغايات ةضطراري االةيأيت بالتيمم السائغ للغاي أن ، فيجوزة البدلية أدلطالقإل

، فإذا مرض طهارةل باةماهلا مشروطك أو جوازها أو  الغاياتك تلةانت صحكسواء  ،طهارة بالةاملشترط

 القرآن ة، وقراءةالقضاء، والنافلصالة ، وةيأيت بتيممه اليومي أن يتيمم، جاز أن ةواضطر ألجل اليومي

ام من عدم وجوب التيمم إال ك األحة وايةرك والتذ املنتهى فيما عنشكالوغريها، ومنه يظهر اإل

 صالةاإلرشاد من عدم وجوبه إال للواخلروج من املسجدين، وفيما عن القواعد والتحرير وصالة لل

  .واخلروج من املسجدين والطواف



٤٢١

  . القرآنةتابكرب للطواف وال مس كوالده ال جيوز التيمم من احلدث األ أن  من:وفيما عن الفخر

  .ة التيمم لصوم اجلنب واحلائض واملستحاضة من عدم مشروعي: املنتهىوفيما عن

 التيمم لصوم اجلنب، ووطء احلائض بعد انقطاع ةي يف مشروعشكال من اإل:ىركوفيما عن الذ

  .الدم

 التيمم للجنب لدخول املسجدين واللبث يف املساجد، ة من عدم مشروعي:شف الغطاءكوفما عن 

غري  إىل ،ك والوضع يف املساجد، وحنو ذل، العزائمةوقراء ، تعاىلمساء اهللاأ القرآن، ومس ةتابكومس 

  .اهر وغريهلمام اليت نقلها اجلوك من كذل

من كالتيمم بالصعيد ملن مل جيد املاء «: )عليه السالم( قولهك، ة عموم البدلية خمالف ألدلكل ذلكو

 فإن ،)٢(» الصعيد عشر سننيكفيكي«): اهللا عليه وآله وسلمصلى (  وقوله،)١(»توضأ من غدير ماء

، )٣(» املاءةهو مبرتل«:  محادةح يف صحي)عليه السالم(  وقوله،ل شيءكظاهره قيام التراب مقام املاء يف 

  فإن التيمم«: )عليه السالم( وقوله

                                                

  .٦ ح التيمم أبواب من١٩ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٧ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٣ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٤٢٢

  .)١(»أحد الطهورين

بعضها خمالف  أن ماكغريها من النصوص،  إىل ،)٢(»سل املضطر ووضوؤهالتيمم غُ«: والرضوي

  .ة خاصةألدل

 وليس  السفر الطهر وهي يفى احلائض ترة يف املرأ،)عليه السالم( ، عن الصادقةخرب أيب عبيدك

ان معها من املاء بقدر ما تغسل به كإذا «: ؟ قالصالةفيها لغسلها وقد حضرت الكمعها من املاء ما ي

غسلت فرجها  إذا نعم«:  احلال؟ قالكفيأتيها زوجها يف تل: ، قلت»فرجها فتغسله مث تيمم وتصلّي

  .)٣(»وتيممت فال بأس

ت من احليض هل حتل لزوجها؟ متيم إذا ةسئل عن املرأ أن  بعد)عليه السالم( ويف خرب آخر عنه

  .)٤(»نعم«: قال

ل ك، ولصالةل ك لهجتديد إىل ما ال حاجهك ،ل وطيكجتديد التيمم ل إىل مث الظاهر عدم االحتياج

  .ك لظهور النص عرفاً يف ذل،ذا، فهذا احلديث أي الوطء ال ينقض التيممكصوم وه

ون رافعاً للحدث، كتيمم عن الوضوء الذي ال ي الة يف بدليشكالال وجه لإل أنه ومما تقدم تعرف،

  ل كوضوء اجلنب لألك

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  . السطر األخري٤ ص:فقه الرضا) ٢(

  .١احليض ح  أبواب من٢١ الباب ٥٦٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢احليض ح  أبواب من٢١ الباب ٥٦٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٤٢٣

   ،حىت وضوء احلائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد املاء وحنوه

  

ن قيل يف إ وة، التيمم عن غسل اجلمعةر يف أوقات صالا، ويف بدليكوالنوم، ووضوء احلائض للذ

حىت {:  األباط وال يزيلها التيمم، ولذا قال املصنفة رائحع ألجل رفعسلها شرغُ أن شكالوجه اإل

 :ونه رافعاً وال مبيحاً، وفيهك، وجامع املقاصد، لعدم ىل عليه التحرير، واملنتهكوإن أش} وضوء احلائض

  أي،ال معنييهكب} الوضوء التجديديو{اف يف قيام تيممها بدل مقام الوضوء ك ة البدليةعموم أدلأن 

الوضوء  على الدليل دلّ أن شكالبعد الوضوء جتديداً، ووجه اإل أو لتيمم جتديداً،يتيمم بعد اأن 

  .ة البدلية هو ما تقدم من عموم أدل:، واجلواب عنهك فال يشرع التيمم لذل،التيمم على التجديدي ال

 أن اء املكن له ماء فتيمم، مث أذن له مالك بأن مل ي،ن تصور الوضوء التجديدي بعد التيممكمينه إ مث

ه ترتب ؤصح وضو إذا مماً، ألنهيون متوضياً ال متكحيئنذ ي أنه يتوضأ بقصد التجديد فقط، والظاهر

يغتسل  أن ان جنباً فتيمم لعدم املاء فأذن له صاحب املاءك إذا عليه مجيع اآلثار، ومنه يعرف حال ما

في عن كأحد احلقوق ي أن لى عسل، ملا دلّم املتطهر بالغكون يف حكلإلحرام فقط، فإنه ي أو ةللجمع

  .ن من املاءكمت إذا تفاء بهكان األحوط عدم االكل، وإن كال

 ته من فقد املاءمع وجود شرط صح{ وضوء احلائض والتجديدي، إمنا هو ةرناه من صحكوما ذ

  ما هو واضح، إذ مع ك} حنوهو



٤٢٤

وضوء للكون على الطهارة حمل كونه بدال عن ال أن  كما،ئي كما مرونعم ال يكون بدال عن الوضوء التهي

   ،برجاء املطلوبية ال مانع منه  هإتيان نعم ،إشكال

  

 ألجل دخول ةبزياد أو امليت،صالة ان استعمال املاء ال يشرع التيمم إال ألجل النوم؛ وألجل كإم

  .كل ذلكالم يف كما تقدم تفصيل الكاملسجد ألخذ ماء الغسل، 

الم فيه يف كفقد عرفت ال} ئي كما مرو عن الوضوء التهيالًنعم ال يكون بد{: ره بقولهكأما ما ذ

عند } إشكال عن الوضوء للكون على الطهارة حمل كونه بدالً أن كما{من هذا الفصل وىل األسألة امل

  .كالم حول ذلك فيه، وقد تقدم تفصيل الشكالان الظاهر عندنا عدم اإلكاملصنف، وإن 

، ولقد كذل إىل ةعندنا فال حاج أما ل،كعند املستش حىت }ع منهبرجاء املطلوبية ال مان  هإتيانعم ن{

 ونك ي)١(»إال بطهورصالة ال «مثل  على ماًك حاةان دليل البدليكفإذا (:  حيث قالكأجاد املستمس

 بال فارق،  فالفرق بني الطهارتني،)٢(﴾يِحب الْمتطَهرين وِإنَّ اللَّه يِحب التوابني﴿مثل  على ماًكحاأيضاً 

 وطء ةاعتربت يف جواز مس املصحف، ويف رفع حزازصالة  الةاعتربت يف صحاليت طهارة  الةوباجلمل

   ويف حصول ، القرآنةمال قراءكاحلائض، ويف 

                                                

  .٢نابة حاجل  أبواب من١٤ الباب ٤٨٣ ص١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٢٢اآلية : البقرةسورة ) ٢(



٤٢٥

  .ه مع الطهارةإتيانيستحب  أو لكن يشكل االكتفاء به ملا يشترط فيه الطهارة

  

 )١()يف اجلميعطهارة  ال، وال فرق يف معىنطهارةال علىللكون  الوضوء على مال النفساين املترتبكال

  .انتهى

أو  {ةاليوميك} لكن يشكل االكتفاء به ملا يشترط فيه الطهارة{: ومنه يظهر وجه النظر يف قوله

في كما يك، فكذل على ةمك حاة البدليةأدل أن :ن، وجه النظرآ القرةقراءك} ه مع الطهارةإتيانيستحب 

طهارة ال على ونكفي التيمم للك يكذلك ،ةمال القراءك وةيف شرط اليوميرة طهاال على ونكالوضوء لل

  .غريمها إىل ،ةمال القراءك وةيف شرط اليومي

ل كل أو ،ة خاصةجاء به لغاي إذا  أنهر يف الغسل والوضوء، منكل ما ذكيأيت يف التيمم البديل نه إ مث

 على جاء به إذا ل الغايات، إالكفي لك ي،ةقرب، بل بقصد الكل ذلكبدون  أو ،ةملا يف الذم أو الغايات،

ذا يأيت هنا ما لو ك مثل هذا التيمم، وة خاصه دون سواها، فإنه يبطل لعدم مشروعيةوجه التقييد لغاي

غري  إىل وجه التقييد بطل، على انك يف التطبيق صح، وإذا أوجه اخلط على انك إذا نهأ، وةاشتبه يف الغاي

  .لعامل واهللا ا،امك من اإلحكذل

                                                

  .٤٥٨ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٤٢٦

   التيمم الذي هو بدل عن غسل اجلنابة حاله كحاله يف اإلغناء عن الوضوء): ١١ـ مسألة (

  

} التيمم الذي هو بدل عن غسل اجلنابة حاله كحاله يف اإلغناء عن الوضوء{): ١١ـ مسألة (

التراب مقام قيام  على ة الدالة البدلية لظاهر أدلكما هو املشهور، بل مل ينقل فيه خالف من أحد، وذلك

عليه ( قدعن الصااحلليب ، ما رواه كذل إىل ةسل، ويدل عليه باإلضافاملاء، وقيام التيمم مقام الوضوء والغ

ال، «: يتمم؟ قال أو أيتوضأ باملاءصالة فيه من املاء لوضوء الكب ومعه قدر ما ين عن الرجل جي)السالم

  .)١(»بل يتيمم

عليه ( ان الوضوء واجباً ألمر اإلمامك، ولو ةن غسل اجلنابال وضوء مع التيمم ع أن  علىفإنه يدل

 ةالوضوء مع التيمم عن غسل اجلناب ن عال تيمم آخر بدل أنه  على بالتيمم والوضوء معاً، ويدل)السالم

 قال ،، حيث مل تأمر بتيممنيةك املبار اآليةظاهر إىل ة، باإلضافة والرواية البدليةرناه من ظاهر أدلكما ذ

 ظاهر  وإىل،ةإال بالتيمم الظاهر يف الواحد تعاىل  حيث مل يأمر)٢(﴾فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا﴿ :سبحانه

الصعيد، مث  على األرض فوضعهما إىل  بيديهىلعمار حيث أهو) له وسلمآاهللا عليه وصلى ( قول الرسول

   همسح جبينه بأصابع

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من٢٤ الباب ٩٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤٣اآلية : سورة النساء) ٢(



٤٢٧

   ،التيمم بدله مثلها أو وضوءال إىل ما هو بدل عن سائر األغسال حيتاج أن كما

 ان الواجب إرشاد عماركان عليه تيممان ك فإنه لو ،)١(ك، مث مل يعد ذلىحديهما باألخرإفيه كو

له يف التيمم الذي هو بدل عن ك لنا، هذا ة الرواي هلذه القص)عليه السالم(  ولنقله الباقر،كذلعلى 

  .ةغسل اجلناب

مثله يف  أنه  وال خالف يفإشكال الوضوء، فإنه ال ومنه يعلم حال التيمم الذي هو بدل عن

فاه وضوء واحد كما ك ،فاه تيمم واحدك ، من األحداثكالتداخل، فإذا بال وتغوط ونام، وغري ذل

 إذا ،ة التيمم يقوم مقام األغسال املتعددكذلك، وة البدلية أدلطالق إلكن من املاء، وذلكمت إذا فيما

في غسل واحد كما يكتيمم واحد، كفاية  وال خالف يف إشكال ال ، فإنهةانت عليه أغسال متعددك

 يف صدر ةالعل فإن ،)٢(» حقوقكفإذا اجتمعت علي«):  السالمهعلي: (، وخصوص قولهاألدلة طالقإل

  .التيمم الواحدكفاية  على تدل" فإذا اجتمعت ":)عليه السالم( احلديث وهو قوله

أي مثل األغسال، } التيمم بدله مثلها أو الوضوء إىل جما هو بدل عن سائر األغسال حيتا أن كما{

  اغتسل للمس  إذا  أنهماكف

                                                

  .٨ ح التيمم أبواب من١١ الباب ٩٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .١ة حغسال املسنون األ أبواب من٣١ الباب ٩٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٢٨

 واآلخر عن ، أحدمها بدل عن الغسل:وإن مل يتمكن تيمم تيممني، فلو متكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدهلا

  .الوضوء

  

فلو {املس غسل  تيمم بدل إذا كذلكن، كمل يتمن إ  وتيمم،نكمتن إ مثالً وجب عليه الوضوء

  ".مع التيمم"متعلق بـ " بدهلا"أي بدل األغسال، وقوله } متكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدهلا

 يف أغسال كذلكو} اآلخر عن الوضوء وسلإن مل يتمكن تيمم تيممني أحدمها بدل عن الغو{

وضوء ورب، كان عليه وعليها غسل لألك ألنه ك، وهذا هو املشهور، وذلةستحاضاحليض والنفاس واال

 رب بقي الوضوء عن األصغر،كالغسل عن الوضوء ـ فإذا تيمم عن األكفاية  ىلألصغر ـ عند من ال ير

، والتحرير، ة، والنهاي املنتهىي عنكن تيمم، وهذا هو احملكن من املاء توضأ، وإن مل يتمكمتفإن 

، وغريها، واستدل له ةعفريرشاد اجلإشف االلتباس، وجامع املقاصد، وكوالدروس، والبيان، واملوجز، و

  . بوجوب املبدلني أي الغسل والوضوء معاً، وعدم إغناء أحدمها عن اآلخر، فالبدل أوىل:يف اجلواهر

جاء بتيممني  أو جاء بالتيمم بدل الغسل وتوضأ، أو  بالغسل وتيمم بدل الوضوء،ءسواء جا: أقول

المه مبا كي كواحد، واستدل له الشيخ يف حمتفاء بتيمم ك االةن عن املفيد يف املقنعكبدالً عنهما، ل

  ظاهر أنه ىرك وعن الذ،تيمم اجلنب واحلائض سواء أن  من)١(روي

                                                

  .١٩ ح التيممة يف صف٩ الباب ٢١٢ ص١ ج:ذيبالته) ١(



٤٢٩

 وباألصل، ،" حقوقكإذا اجتمعت هللا علي: ")عليه السالم( األصحاب، ورمبا استدل له بصدر قوله

انت ك، واحلقوق وإن ةذه اجله، ال يف هةيفيك االستواء يف الةالظاهر من الرواي فإن ل،كما يف الال خيفى و

، ك ذلإطالقالظاهر منهم عدم  أن الإصاحب املستند جعل األصل التداخل،  أن  حىت،ةمطلق

 يف األصل الذي هو غسل وضوء، ملن ىفك األغسال وبباب الوضوءات، وإالّ لب بباكواختصاص ذل

 واألصل له ،" حقوقاجتمعت"دليل  على مك حاةدليل البدلين إ :ن من املاء، وإن شئت قلتكيتم

 على ، حيث قال يف حاشيتهك، ومنه يعلم ما عن صاحب املدارة االجتهادياألدلةموضوع له بعد ورود 

، ة البدلية وعدم نيةيفيكالقول باحتاد ال على  وهو متجه،تفاء بتيمم واحدكوقيل باال:  ما لفظهةاأللفي

 وعدمهما ال ربط هلما ة البدليةوجوب ني وةيفيكاحتاد ال فإن ما لو تعددت أسباب الوضوء،كون كفي

  .لزوم التعدد على ة دليل البدليةون األصل عدم التداخل، وداللكباملقام، بعد 

ما ال فرق يف نفس كبدل التيمم،  أو يقدم بدل الغسل، أن ال فرق حينئذ بني أنه رناه ظهركومما ذ

 أن ، بنيةان بدالً عن غسل اجلنابك الوضوء فيما إىل حتياجما ال فرق يف عدم االكالغسل والوضوء، 

  .ون معه غسل آخر أم الكي



٤٣٠

  ،  الغسل من األحداث وينتقض التيمم مبا ينتقض به الوضوء): ١٢ـ مسألة (

  

 وال إشكالبال } الغسل من األحداث وينتقض التيمم مبا ينتقض به الوضوء{): ١٢ـ مسألة (

قلت أليب جعفر : قال زرارة  عليه صحيحلمام، ويدلك يف كذل على مجاعرر اإلكخالف، وقد ت

مل ما نعم «: الليل والنهار؟ قالصالة بتيمم واحد صلي وي: قلت» نعم ما مل حيدث«): مالعليه الس(

  .)١(»يصب ماًء أو حيدث

صلي ال بأس بأن ت«:  قال)عليهم السالم( عن آبائه )عليه السالم( وين، عن الصادقكوخرب الس

  .)٢(»تصب املاء أو  واحد ما مل حتدثالليل والنهار بتيممصالة 

 ما شاء من كبتيممه ذل ىصلمن تيمم «: قال أنه )عليه السالم( عن الصادق: وخرب الدعائم

  .)٣(»وجده انتقض تيممه أو باملاء مر إذا  فإنه،جيد املاء أو الصلوات ما مل حيدث

وقد «: ان آخر منهكويف م ،)٤(»املاء انتقض التيمم على فإذا قدرت«: )عليه السالم( والرضوي

  .)٥(»بتيمم واحد مخس صلوات ما مل حيدث حدثاً ينقض به الوضوءصلي ي

  ن قد ك ول، هذا

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من١٩ الباب ٩٨٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٥ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(

  .٧ س ٥ ص:فقه الرضا) ٤(

  .١٢ س ٥ ص:فقه الرضا) ٥(



٤٣١

   ،زوال العذر أو ينتقض بوجدان املاء أنه كما

  

 أنه الدخول باحلائض اليت طهرت من الدم ومل تغتسل، بل تيممت، ال ينقض التيمم، مبعىن أن تقدم

تيمم آخر،  إىل  من تيمم للنوم بلحافه، فإذا استيقظ مل حيتجكذلكتيمم آخر، وإىل  الحيتاج مجاعها الثاين

 عن ون استثناًءك لعدم نقض النوم والدخول للتيمم، فيكالتيمم األول، وهل ذلكفاية لظهور الدليل يف 

  .ناملستحب هو تيمم واحد، فنقضه ال يوجب تيمماً آخر، احتماال أو ألن  يف املنت،ةورك املذةليكال

 مجاع اإل: وال خالف، بل عن غري واحدإشكالبال } زوال العذر أو ينتقض بوجدان املاء أنه كما{

  .اليت تقدمت يف الفرع السابقكعليه، ويدل عليه متواتر الروايات 

فإن تيممه األول انتقض حني مر باملاء ومل «: ، وفيهىوما رواه التهذيب عن مسعود بن موس

  .)١(»يغتسل

  .)٢(»ان يقدر عليه انتقض التيممك املاء وىإذا رأ« :)عليه السالم(  أيوب، عن الصادق أيبةورواي

املاء وهو يف وقت من  فوجد صلّإن تيمم ومل ي«): عليه السالم( عن الصادق: ورواية الدعائم

   إىل ،)٣(»انتقض تيممهصالة ال

                                                

  .٣١ ححكامهأ التيمم و يف٨ الباب ١٩٣ ص١ ج:التهذيب) ١(

  .٦ ح التيمم أبواب من١٩ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ذكر التيمم١٢٠ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٣(



٤٣٢

يف  أيضاً  بل والقضاء،األحوط اإلعادة حينئذ و، وإن زال العذر يف الوقت،ة كما مروال جيب عليه إعادة ما صالّ

  .الصور اخلمسة املتقدمة

  

  .غريها، هذا يف وجدان املاء

 ،ة، بل ومن النصوص املتقدماملائيةطهارة  الة أدلإطالقأما زوال العذر، فنقضه للتيمم مستفاد من 

 يف إشكالقام، ولذا ال  يف املةن من استعماله وهي موجودك النقض يف وجدان املاء إمنا هي التمةعلألن 

  . وال خالفةاملسأل

، مل كذلكزوال عذره  أو لو وجد املاء بقدر زمان ال يسع الغسل والوضوء، أنه  يفإشكالنعم ال 

  .اليت هي مناط النقضة ينقض تيممه، لعدم القدر

ما ك} األحوط اإلعادة حينئذ وإن زال العذر يف الوقت و كما مرهال جيب عليه إعادة ما صالّو{

 ةما سبق من وجهه، من دالل على بل مطلقاً} يف الصور اخلمسة املتقدمة أيضاً القضاء وبل{تقدم وجهه 

  .بعض الروايات عليه، واهللا سبحانه العامل



٤٣٣

جتدد العذر  أو إن فقد املاءو، بهصلي ي أن زال عذره قبل الصالة ال يصح أو وجد املاء إذا ):١٣ـ مسألة (

  يتيمم ثانيا  أن فيجب

  

 التيمم، كأي بذل}  بهصلي ي أن زال عذره قبل الصالة ال يصح أو إذا وجد املاء{): ١٣ـ مسألة (

ينتقض بزوال العذر  أنه ماكما يف النصوص، كالتيمم ينتقض بوجدان املاء،  ألن  وال خالف،إشكالبال 

، ىملعترب، واملنته اخلالف، وا:مجاع عليه اإلى، ولذا ادعكالم يف ذلكما تقدم الكاء موضوعه، فالنت

  .، وغريهاة والنهاي،، واملختلفةركوالتذ

 إىل فحص ومل ينته أو ،ن الفحصكهل زال عذره، ومل مي أو هل وجد املاء، أنه  يفكنعم لو ش

  . التيممكبذلصالة ماً، وصحت الكان استصحاب عدم الوجدان وبقاء العذر حمك؛ ةنتيج

 على  الدالنيفتوى النص والطالق إلكال خالف، وذل وإشكالبال } جتدد العذر أو إن فقد املاءو{

لتحقّق موضوعه املوجب له، ولو وجد املاء بعد } يتيمم ثانياً أن فيجب{النقض بالوجدان وزوال العذر 

في تكي أن لضيق الوقت من استعماله، فهل جيوز أو ن من استعماله حلدوث مرضك يتمالتيمم، ومل

 املشهور األول، بل يف ،الالزم تيمم جديد، قوالن أو قد املاء، به من جهه فى التيمم الذي أتكبذل

، واملفاتيح، والغنائم، ة، والذخريك، واملدار املنتهىي عنك نفي اخلالف فيه، خالفاً للمحىاجلواهر دعو

  .المهمكي ك يف حمةعادبوجوب اإل: فقالوا



٤٣٤

 ال ،زال العذر بفصل غري كاف هلما أو  فقد بأن،الغسل أو زوال العذر للوضوء أو مل يسع زمان الوجدان إذا نعم

   وعدم ،يبعد عدم بطالنه

  

الوجدان املبطل للتيمم ن إ ،فتوىاملستفاد من النص وال بأنه :قوى والذي هو األ،استدل للقول األول

 أيضاً ون املاء املغصوبكي أن ال لزمإمطلق الوجدان، و ن معه من استعماله، الكهو الوجدان الذي يتم

  .ما سبقكن من االستعمال ولو مع وجوده ك عدم التمةرميك ال اآليةللبطالن، ولذا ورد يف تفسريموجباً 

  ".ان يقدر عليه انتقض التيممك املاء وىإذا رأ: ")عليه السالم( أيب أيوب، عن الصادق رواية ويف

يث علق ، ومثله غريه، ح"يصب املاء أو ما مل حيدث" :زرارة صحيح إطالقب: استدل للقول الثاين

ستعمال ن معها االك اليت ميةاإلصاب أن املنصرف منهن إ : املاء، وفيهةبالتيمم بعدم إصابصالة جواز ال

  .ما هو واضحك أيب أيوب، ة ورواي اآلية ال بد من تقييده بتفسريطالقتوجب النقض، ولو سلم اإل

 الوجدان كن ذلك، مل يعقال أو  عن استعماله شرعاًان ممنوعاًكنه كذا حصل املاء لإ ف،هذاوعلى 

  . للتيممناقضاً

زال  أو  بأن فقد،الغسل أو زوال العذر للوضوء{زمان } مل يسع زمان الوجدان أو إذا نعم{

  عدم  وال يبعد عدم بطالنه{أي للوضوء والغسل } بفصل غري كاف هلما{ولو عذر آخر } العذر



٤٣٥

   ، لكن األحوط التجديد مطلقا،وجوب جتديده

  

  .، وجممع الربهان، وغريهاكما عن جامع املقاصد، وفوائد الشرائع، واملسالك} وجوب جتديده

  . به بعضفىتأبل } لكن األحوط التجديد مطلقا{

قطع  أو ن ظنإ من استعمال املاء، وناًكن متمكمل ي بأنه :ىاستدل للقول األول والذي هو األقو

مواضيعها  على ةام مترتبكاألح فإن  املاء،استعمال على قادر أنه زوال عذره األول، أو حني رؤيته املاء،

يوب، والنقض أيب أ، وخرب ةرميك ال اآليةما تقدم يف تفسري على ، ويدلة، ال املواضيع اخلياليةالواقعي

  .وجد املاء املغصوب إذا املتقدم مبا

 ىانتفلتيمم، وبأنه ملا زال العذر لوجدان املاء ناقض  أن  على ما دلّإطالقب: استدل للقول الثاين

ما تقدم يف : جتدد العذر، وجب تيمم جديد، وفيه أو ،ذا فقد املاء ثانياًإ التيمم، فىموضوع التيمم فانتف

 عن أن املصنف احتاط خروجاًكه لزم تقييده، وإطالق للدليل، ولو فرض إطالقال  أنه الفرع السابق، من

  .ال فال وجه لالحتياطإوجب، وأخالف من 

ذا كوجده، و أنه نه جيب عليه التجديد، ألنه يصدق عليهإ املاء بنفسه، فراقألو  أنه نعم الظاهر

ض نفسه، وجب عليه التجديد مر إذا  أنهماك" ان يقدر عليهكو"يوب، أيب أيصدق عليه ما يف خرب 

ان األصل يف املقام هو استصحاب كاألصل العلمي،  إىل لو وصلت الدورنه إ ور، مثكلصدق دليل املذ

  .طهارةال



٤٣٦

اإلعادة حينئذ للصالة اليت ضاق  إىل  فإنه ال حيتاج،زوال العذر يف ضيق الوقت أو كان وجدان املاء إذا اوكذ

  .وقتها

  

 إىل  فإنه ال حيتاج،زوال العذر يف ضيق الوقت أو إذا كان وجدان املاء{ال جيب التجديد  }ذاكو{

 استعمال املاء، فيصدق عليه ذ ضيق الوقت عذر شرعي عنإ} اإلعادة حينئذ للصالة اليت ضاق وقتها

مبقدار االستعمال صالة  بعد الةذا بقيت القدرإف:  وعليه،"ان يقدر عليهكو: ")عليه السالم( مفهوم قوله

ن كالغسل ل أو تقض ملا تقدم يف الفرع السابق، ولو صار له وقت مبقدار الوضوءنال مل يإانتقض تيممه، و

 :قاذ الغريق، فالظاهر عدم لزوم التجديد، ألنه ال يصدق عليهنإكهم، أ لواجب ة يف هذه املدان مؤدياًك

  ".ان يقدر عليهكو"

 بينهما، فهل هو ان خمّرياًك مع الوضوء الواجب، بأن ن يؤديه متساوياًكان الواجب الذي ك إذا ماأ

يل سب على حد منهماال وك على لّف بأحدمها فهو قادركم أنه من: م ال؟ احتماالنأاملاء  على ممن قدر

  .، واألظهر وجوب التجديداملائية على وجب عدم قدرتهأه للواجب اآلخر ءداأ أن البدل، ومن

قبله،  أو ،ةان الوجدان يف وقت الفريضك إذا ال فرق يف انتقاض التيمم بوجدان املاء، بني مانه إ مث

يد التيمم، ألنه  العجز، وجب جتدأند الظهر طرعالصبح، مث بعد طلوع الشمس قدر، مث صالة ذا تيمم لإف

ان يقدر ك املاء وىذا رأإ: ")عليه السالم(  قولهطالق وإل،"فلم جتدوا"املاء فلم يصدق عليه  على قدر

  كان ذلكملا " عليه



٤٣٧

 املائية طهارةن من الكقبل الوقت، ورمبا احتمل عدم االنتقاض ألنه قبل الوقت ال يتم أو يف الوقت

، ومنه ة خاصةن االستعمال لغايكن مل ميإن من استعمال املاء، وكمتنه إ :اليت مل يأت وقتها، وفيهصالة لل

 ومل يأذن له يف التطهر بقصد ، القرآنةقراءك ة خاصة تطهر بقصد غاي: املاءكلو قال له مال أنه يظهر

  .بهصالة  الإتيانفي يف كذ تطهريه بقصد القرآن يإن، كان من مصاديق املتمك ،صالةال



٤٣٨

إن  و،صالته ومهكان قبل الركوع من الركعة األوىل بطل تيم فإن املاء يف أثناء الصالةوجد  إذا ):١٤ـ مسألة (

   ،يتم الصالة وكان بعده مل يبطل

  

وع كان قبل الرك، سواء مل يبطل تيممه مطلقاً} إذا وجد املاء يف أثناء الصالة{): ١٤ـ مسألة (

 للسيد يف مصباحه ومجله،  عليه، خالفاًاعمجما عن املشهور، بل عن السرائر اإلكال، وىل األ ةعكمن الر

شف الغطاء، والطباطبائي، ك، وجممع الربهان، واملفاتيح وشرحها، وةوالصدوق، واجلعفي، والنهاي

فإن كان قبل الركوع من الركعة {: ره املصنف بقولهكما ذسألة لوا يف املواجلواهر، وغريهم، حيث فص

  .صالةعاد الأل واغتس أو توضأ} صالته واألوىل بطل تيممه

ما اخترناه، صحيح  على ويدل} يتم الصالة ومل يبطل{وع كن دخل يف الرأب} إن كان بعدهو{

فتيمم صالة  يف الرجل مل يصب املاء وحضرت ال:)عليه السالم(  وحممد بن مسلم، قاال أليب جعفرزرارة

نه ميضي كال، ول«: ي؟ قاليقطعهما ويتوضأ مث يصلّ أو عتنيكينقض الرأصاب املاء أعتني، مث كر ىصلو

  .)١(»طهر بتيمم على دخلها وهو أنه انكتمها وال ينقضها ملييف صالته ف

  .ضاف يف عدم النقكالدخول بطهر  أن ن التعليل نص يفإف

                                                

  .٤ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٣٩

قلت له رجل تيمم :  قال)عليه السالم( عبد اهللايب أ، عن حممد بن محران، عن ةوخرب حممد بن مساع

ميضي «: ؟ قالصالة باملاء حني يدخل يف الىطلب املاء فلم يقدر عليه مث يؤتان كوقد صالة مث دخل يف ال

ول أيف  أنه "حني "ةلمك وظاهر )١(»ال يف آخر الوقتإيتمم  أن غي ألحدبنيليس  أنه واعلم ،صالةيف ال

ان الراوي ك أن  يف سنده بعدإشكالوع، وال كونه قبل الركفله ظهور قوي يف " بعد: "ال قالإصالته، و

ي عن ك، وقد حةالّ عن ثقإال يروي نه إ :، وقيل يف حقّهمجاعصحاب اإلأه البزنطي الذي هو من ل

 والعلم ة يف العدالأشهر بن عاصم ـ اآليت ـ بأن حممد بن محران، عبد اهللا رواية  علىاملعترب، ترجيحها

 جمال لقول اجلواهر ، فالة الرواية من احملقّق بصحة بن عاصم، واألعدل مقدم، وهذه شهادعبد اهللامن 

  . وغريهة بني الثقك، وحممد بن محران، مشترة من حممد بن مساعالًك ألن ،ة يف سند الروايشكالباإل

الرجل يتمم ويدخل يف : )عليه السالم( عبد اهللاقلت أليب : قالمحران  حملمد بن ىخرأ رواية ويف

  .)٢(»ميضي يف صالته «:فقال: صالته مث مير به املاء؟ قال

  ةبريك تكربت يف صلواتكذا إف«: )عليه السالم(  الرضويوعن

                                                

  .٣ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤ حم التيم أبواب من١٦ الباب ١٥٩ ص١ ج:املستدرك) ٢(



٤٤٠

تاب ك وعن ،)١(»ك، وامض يف صالتك، وال تنقض تيممصالةاالفتتاح، وأوتيت باملاء، فال تقطع ال

  .)٢() فيهاىحرام مض اإلةبريكبر تك إذا  أنهوروي(:  قال)رمحه اهللا( رتضىاجلمل للسيد امل

: الصحيح قال زرارة  املاء، ومبا رواهةناقضي على  ما يدلطالقإفقد استدل له ب: ما القول الثاينأ

فلينصرف فليتوضأ ما مل «: ؟ قالصالةصاب املاء وقد دخل يف الأن إ :)عليه السالم( قلت أليب جعفر

  .)٣(»حد الطهورينأالتيمم  فإن ع فليمض يف صالته،كان قد ركن إع، وكير

مم ويقوم يجيد املاء، فيت  عن الرجل ال)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: اهللا بن عاصم قال وخرب عبد

ان قد كن إ و،ع فلينصرف وليتوضأكان مل يركن إ«: ، فجاء الغالم فقال هو ذا املاء؟ فقالصالةيف ال

  .)٤(»ع فليمض يف صالتهكر

 قال يف ، ألنه اجلمع العريف بني الطائفني،االستحباب على ةالبد من محل هذه الطائفنه إ :وفيه

  صاب املاء قبل أاستحباب النقض لو  على فيتعني اجلمع بني النصوص باحلمل(: كاملستمس

                                                

  .١٦ س ٥ ص:فقه الرضا) ١(

  .٢٤٠ ص٥ ج:كما يف اجلواهر) ٢(

  .١ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .٢ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



٤٤١

  لكن األحوط مع سعة الوقت اإلمتام واإلعادة مع الوضوء و

  

  .انتهى، )١()قرب مجع عريف بينهاأنه إ التصريح به ـ فةما عن مجاعكوع ـ كالر

ما صنعه  أن ماكفال وجه له، الثانية  ةلف يف تقدمي الطائفك، من الت اهلدىما ما صنعه مصباحأ

رناه يظهر ضعف كواضح املنع، ومما ذ ،وىلاأل ة الطائفةسقاط داللإ يف ةتعاب نفسه الشريفإاجلواهر، من 

ن إ أنه قواها، ما عن ابن اجلنيد منأخرها آ ،أقوالمخسه  إىل اها بعضهمأخر يف املسأله، وقد  األقوالاأل

ال يقطع،  أن وخاف ضيق الوقت جازوىل األن وجده بعد إقطع، والثانية  ةعكرع الكير أن وجد املاء قبل

 )عليه السالم( سأل الصادق أنه ن استدل له خبرب حسن الصيقل،إ لعدم الدليل عليه، وان ضعيفاًكمنا إو

  .)٢(»صالةفليغتسل وليستقبل ال«: ؟ قالةعكر ىصلفمر به ر وقد صلي رجل تيمم مث قام ي

بصر أنه أ" فمر به ر ":)عليه السالم( الظاهر من قولهأن  إىل ةضافمتام مدعاه، باإل على يدل نه الإف

  .ما هو واضحكالم ك من املاء، فهو خارج عن حمل الاًنكان متمك أنه  على، مما يدلصالةالنهر يف 

  } اإلعادة مع الوضوء ولكن األحوط مع سعة الوقت اإلمتامو{

                                                

  .٤٦٥ ص٤ ج:املستمسك) ١(

  .٦ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٤٢

   قوى بني الفريضة والنافلة على األوال فرق يف التفصيل املذكور

  

ان داخل كماإل إىل ة بالنسبإطالقان املاء يوجب الوضوء الذي له كمإ أن  على بظاهر ما دلّخذاًأ

وجب القطع أ حيث ة عن خالف ابن محز، وخروجاًصالةي موضع منها ـ وخارج الأـ يف صالة ال

  .ربك إذا مل يقطعهانه كن مل ميإظنه عدم ضيق الوقت، و على غلب إذا مطلقاً

ال فرق يف التفصيل و{ طالقنه ال وجه هلذا االحتياط بعد ورود الدليل املقيد لإلأن الظاهر كل

ما عن املبسوط، ك} قوىالنافلة على األ وبني الفريضة{ عندنا طالق واإل،عند املصنف} املذكور

امع املقاصد وتبعه اجلواهر، من  الحتمال ج، وغريها، خالفاًك، واملسالىالتحرير، والقواعد، واملنتهو

 إطالق: األول على ، ويدلر سابقاًكما ذكم فيها ك فاحلة فيجب قطعها، وبني الفريضةالفرق بني النافل

 ،حديهماإ يف ةخصوصي على ل ما مل يدلكحلاق النوافل بالفرائض يف إ ةقاعد إىل ةضافالروايات، باإل

  . يف هذا الشرحةرر منا بيان هذه القاعدكما تك

 غري ممنوع منه، فيتحقق ةبطال النافلإن أ بك، وأيد ذلةبانصراف الدليل عن النافل: لثاينلواستدل 

 ل ماك، ويف الةمتام النافلإب أمر ذ الإ ةمتام خاص بالواجبن ظاهر األمر باإلأن من استعمال املاء، وبكالتم

ون ك ال يةيل الشامل للنافل الدلإطالقعد بان فهو بدوي، وكذ ال وجه لالنصراف، ولو إ، ال خيفى

  مولوي  أنه ، الصالة التيمم والةصح إىل رشاداًإونه ك، وظاهر األمر ور معيناًكالفارق املذ



٤٤٣

  .وإن كان االحتياط باإلعادة يف الفريضة آكد من النافلة

  

يضة إن كان االحتياط باإلعادة يف الفرو{جزاء والشرائط  باألةما هو حال األوامر والنواهي املتعلقك

االحتياط يف  فإن الدليل، إىل نظرنا إذا ، خبالف ماة خبالف النافلة واجبةون الفريضكل} آكد من النافلة

ل حال فهذا االحتياط كوعلى  ،ما تقدمك ةالفريض إىل ةد، الحتمال انصراف دليل الصحك آةالنافل

  .االحتياط يف الفرع السابقكيضا، ضعيف الوجه أمطلق 



٤٤٤

إن كان قبل اجلزء األخري  و،بل تبطل مطلقا، وجد املاء يف أثنائها إذا لحق بالصالة غريهاال ي): ١٥ـ مسألة (

   ، األخري بطلوطلو يف الش و فلو وجد يف أثناء الطواف،منها

  

 ة القاعدىمقتض ألن كوذل} وجد املاء يف أثنائها إذا ال يلحق بالصالة غريها{): ١٥ـ مسألة (

 للدليل اخلاص، وبقي صالةن العامل من املاء، خرج منها الكمبجرد مت طهارةانتقاض العمل املشروط بال

  .غريها إىل ،صالة من الىيتعد حىت  وال مناط يف البني،ةالباقي حتت القاعد

، فيبطل طهارةلبطالن الشرط الذي هو ال} إن كان قبل اجلزء األخري منها وبل تبطل مطلقاً{

عادته، إالغسل و أو وجيب الوضوء}  الشوط األخري بطللو يف وفلو وجد يف أثناء الطواف{ط وشرامل

سئل  أنه ةيب محزأ يف خرب )عليه السالم( يب جعفرأ، لقول صالة وحلوق الطواف بالةورمبا احتمل الصح

، بل وما اشتهر )١(»صالةفيه  فإن الّ الطواف بالبيتإنعم «: غري وضوء؟ فقال على  وهوك املناسكأينس

  .)٢(»صالةالبيت الطواف ب« : أنبينهم من

  .إن اخلرب األول ال داللة فيه: أوالً: وفيه

  .سنادهإواخلرب الثاين مل يعلم صحته بل وال 

                                                

  .٦ ح الطواف أبواب من٣٨اب  الب٤٤٥ ص٩ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح١٦٧ ص٢ ج:عوايل اللئايل) ٢(



٤٤٥

   ، فيجب الغسل وإعادة الصالة،تيمم لفقد املاء أن سله بعدوكذا لو وجد يف أثناء صالة امليت مبقدار غُ

  

عموم  على ذ ال دليلإيفهم من اخلرب، ل شيء ال كيف صالة  الة مرتلون الطواف مرتّالًكين أ :وثانياً

 إذا ال يضر أنه احلدث، يفكوجدان املاء  ألن جتاوز النصف صح السابق،ن إ أنه ، ورمبا احتملةاملرتل

مبطل من اآلن،  أنه ليفه التيمم، الكن تكمل ي أنه شف عنكوجدان املاء ين إ :ان بعد النصف، وفيهك

 ى ما أتة، فال يبعد القول بصحةعادالغسل واإل أو  وقت للوضوءن لهكضاق وقته حبيث مل ي إذا الإاللهم 

  .به من الطواف، فتأمل

ذا وجد املاء يف إالطواف ليس حال سائر الصلوات، فصالة حال  أن رنا يف الطواف يعلمكومما ذ

الطواف، فاذا بطل الطواف بطلت على صالة  لترتب ال،بطلت أيضاً الطواف، بل وبعدهاصالة آخر 

  .يضاأصالة ال

الثالثة  ال مبقدار األغسال سال واحداًولو غُ} سلهكذا لو وجد يف أثناء صالة امليت مبقدار غُو{

صالة شف عن بطالن الكسل يبطالن الغ ألن }إعادة الصالة وسلتيمم لفقد املاء فيجب الغ أن بعد{

  .صالةوجد املاء بعد انتهاء ال إذا كذلكاحلال  أن  عليه، ومنه يعلمةاملترتب

 ة صح)١(»طهر على نه دخلها وهوإ«: )عليه السالم( حيث قالالسابقة  ة الصحيحى مقتض:ال يقال

  ، مبجرد صالةال

                                                

  .٤ ح التيمم أبواب من٢١ الباب ٩٩٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٤٦

  .  وكذا لو وجد قبل متام الدفن:بل

  .الدخول فيها

 ةصحيحصالة انت الكن إمنا هو ألجل فقد الترتيب، وإيف املقام، صالة بطالن الن إ :ألنه يقال

  .شرعيتهاصلي ن ظن املإ وةن مشروعكمل تالة صنفسها، فال إىل بالنظر

ون كن وضع يف قربه، يإن مل يوار، وأبيدفن ألنه ما دام مل } كذا لو وجد قبل متام الدفن وبل{

غسيل امليت تمسألة ما تقدم يف كنسياناً ـ  أو خرج بعد الدفن عصياناًأ إذا ذاك، بل ووقت الغسل باقياً

ان كلو نه إ :الوجه الصحيح، ومنه على ذ قد دفنإللقول جبواز نبشه، دفن ومل خيرج فال جمال  إذا  أماـ

  .صالة للتيمم والبعدها مبطالً أو صالةثناء الأن وجدان املاء يف كالواجب التعجيل يف جهيزه، مل ي



٤٤٧

هل يلحق  ، فزال عذره يف أثناء الصالة،تيمم لعذر آخر من استعماله و للماءكان واجداً إذا ):١٦ـ مسألة (

كان بعد الركوع من الركعة  إذا اإلعادة و فال يترك االحتياط باإلمتام،إشكال يف التفصيل املذكور ،بوجدان املاء

  كذا  و،ها نعم لو كان زوال العذر يف أثناء الصالة يف ضيق الوقت أمتّ،األوىل

  

أثناء  فزال عذره يف ،تيمم لعذر آخر من استعماله و للماءإذا كان واجداً{): ١٦ـ مسألة (

هل يلحق بوجدان املاء يف {باحه له أ أو ره عليه فمات يف األثناءحظان املاء ملورثه وك إذا ماك} الصالة

على  ،وع فالبطالنك، وبني عدم الدخول يف الرةوع فالصحكبني الدخول يف الر} التفصيل املذكور

 التعليل املتقدم يف ىضحلاق، ألنه مقتان األظهر اإلكن إو} إشكال{يل الذي اختاره املاتن صالتف

  .زرارة ةصحيح

 لوجدان املاء، ة املناط، وفهم عدم اخلصوصية هو املستفاد من نفس النصوص من جهكبل لعل ذل

كان بعد الركوع من  إذا اإلعادة وفال يترك االحتياط باإلمتام{الستعمال املاء  على ةفاملدار مطلق القدر

، وعليه فاالحتياط صالةدخل يف ال إذا بطال من عدم جواز اإلما اخترناه على بل مطلقاً} الركعة األوىل

  .متاممنا الواجب اإلإ استحبايب وةعادباإل

ما اختاره املصنف ـ على  حىت وع ـكولو قبل الر} نعم لو كان زوال العذر يف أثناء الصالة{

  كذا و{ بأثنائها فك، فيصالةقبل الحىت  املائية طهارةالضيق عذر مسقط لل ألن }يف ضيق الوقت أمتها{



٤٤٨

 وإن كان األحوط ،الظاهر عدم بطالنه فإن ،لو مل يف زمان زوال العذر للوضوء بأن جتدد العذر بال فصل

  .اإلعادة

  

الظاهر عدم  فإن ،أن جتدد العذر بال فصلب{الغسل  أو }لو مل يف زمان زوال العذر للوضوء

  .جمرد الوجود  من االستعمال، النكاملبطل هو التم أن  من،٣سألة ملا سبق يف امل} بطالنه

 يف بقاء التيمم، بل يبطل ن عذراًك املتيمم املاء مل يةراقإجتدد العذر مبثل كان لو  أنه نعم قد سبق

  .كما تقدم وجهه هنا على }إن كان األحوط اإلعادةو{تيممه، وجيب عليه جتديده 



٤٤٩

بعد الفراغ منها بال فصل أو  أيضاً  فقد يف أثنائهامثّ  وجد املاء يف أثناء الصالة بعد الركوع إذا ):١٧ـ مسألة (

الغسل على  أو  للوضوءيكون زمان الوجدان وافياً أن  فإما، فيه تفصيل؟ال أو هل يكفي ذلك التيمم لصالة أخرى

  تقدير عدم كونه يف الصالة 

  

مث فقد يف {اه ما اخترنعلى قبله  أو }إذا وجد املاء يف أثناء الصالة بعد الركوع{): ١٧ـ مسألة (

ما كفقده ـ أن هو الذي كي بدون مقدار استعماله، ومل يأ} بعد الفراغ منها بال فصلأو  أيضاً أثنائها

 على ، ألنه مل يقدرةفايكالظاهر ال} ال أو هل يكفي ذلك التيمم لصالة أخرى{سبق وجد هذا القيد ـ 

 أن رراًك، وقد عرفت معقالًصالة  بعد الاستعمال املاء على ، ومل يقدرشرعاًصالة استعمال املاء يف ال

ان زمان ك إذا لهك، هذا عقالً أو ،استعمال املاء شرعاً على ة وبقاًء عدم القدراملناط يف التيمم حدوثاً

ن من استعمال املاء كوضح لعدم متأكفاية ، فالن وافياًكمل ي إذا  أما،املائية بوافياًصالة الوجدان يف ال

  :ناالن آخرقوسألة ، ويف املعقالً

ما تقدم دليله يف كوجدان املاء ينقض التيمم ـ  أن  على ما دلّطالق، إلمطلقاًكفاية عدم ال: األول

خرب كن كالتم على  الروايات مقيد مبا دلّك تلإطالق أن  قد عرفتكنإ :ـ، وفيهالسابقة بعض املسائل 

  .يوب وغريهأيب أ

الغسل  أو  للوضوءيكون زمان الوجدان وافياً أن ا فإم،فيه تفصيل{: ره املصنف بقولهكما ذ: الثاين

  على تقدير عدم كونه يف الصالة 



٤٥٠

 فاألحوط : وأما على األول،الصالة األخرى أيضا إىل  فعلى الثاين الظاهر عدم بطالن ذلك التيمم بالنسبة،ال أو

ان الوجدان بعد الركوع إمنا هو ك إذا القدر املعلوم من عدم بطالن التيمم ألن ،جتديده هلا   بل،عدم االكتفاء به

  .الصالة اليت هو مشغول ا ال مطلقا إىل بالنسبة

  

  .ن زمان الوجدان وافياًوكي} ال أو

الوجدان  ألن }الصالة األخرى أيضا إىل  الظاهر عدم بطالن ذلك التيمم بالنسبة:فعلى الثاين{

ن من استعماله ال جمرد كبالوجدان التماملراد  أن ن من استعمال املاء، وقد سبقكال يتم أنه ذإعدمه، ك

  .وجود املاء يف اخلارج

املعلوم من عدم {املتقني } القدر ألن ،جتديده هلا   فاألحوط عدم االكتفاء به بل:أما على األولو{

الصالة اليت  إىل إمنا هو بالنسبة{ما اخترناه  على مطلقاً أو }كان الوجدان بعد الركوع إذا بطالن التيمم

يضاح، سائر الصلوات، ولذا اختار املبسوط، واملوجز، واإل إىل ةبالنسب حىت }ل ا ال مطلقاهو مشغو

 ما إطالق، واملائية ةراالطه على  ما دلّ إىل إطالقليه مستندينإ، امليل ةرك، والتذ املنتهىالبطالن، وعن

  .انتقاض التيمم بوجدان املاء على دلّ

ما اختاره املعترب، والدروس، ك ،تفاء بهكالظاهر االال وجه لالحتياط، بل  أنه ن قد عرفتكل

املراد بالوجدان  أن ، وغريها، ملا عرفت منك، واملدارك، وجامع املقاصد، واملسالىركوالبيان، والذ

  ة، وال إلدلاملائيةطهارة  الة ألدلإطالقن من االستعمال، فال كالتم



٤٥١

  .انتقاض التيمم بوجدان املاء

، فالظاهر بطالن صالته من رأس، ألنه صالةثناء الأيأتيه املاء يف  ىصللو أنه  ةلو علم يف السعنه إ مث

  .صالة ذه الاًليس مأمور

ن يف كفايته لسائر الصلوات، ولو متك تيممه وةم صحكان احلك، وى الضيق صلّكعلم بذل إذا نعم

فالظاهر أنه ال جيب،  ،صالةال صورة وحمالغسل بدون  أو ـ يف مفروض املنت ـ من الوضوءصالة ثناء الأ

بقاء التيمم  أما والقول بانصرافه عن مثل الفرض ال وجه له،إلطالق األدلة الدالة على صحة الصالة، 

املستفاد من صالة  هذه الة التيمم لبقيةسائر الصلوات، فهو غري بعيد، للتالزم العريف بني صح إىل ةبالنسب

  . فتأمل،بني بقاء التيمم لسائر الصلواتو ،النص



٤٥٢

اليت وجد املاء فيها بعد  قراءة العزائم حال االشتغال بالصالة ويف جواز مس كتابة القرآن): ١٨ـ مسألة (

 نعم لو قلنا ،تلك الصالة إىل ته إمنا هو بالنسبةصح ون من بقاء التيممالقدر املتيقّ أن  من، ملا مرإشكالالركوع 

مما ذكرنا ظهر  و،قراءة العزائم ما دام يف تلك الصالة و املسمتام الصالة مطلقا كما قاله بعضهم جاز إىل بصحته

   ،الفائتة اليت هي مترتبة عليها إىل  يف جواز العدول من تلك الصالةشكالاإل

  

اليت وجد املاء  قراءة العزائم حال االشتغال بالصالة و كتابة القرآنيف جواز مس{): ١٨ـ مسألة (

القدر املتيقن من بقاء  أن  من ملا مر،إشكال{ما اخترناه  على همطلقاً ولو قبل أو }فيها بعد الركوع

يفعل  أن نكطاهر وعليه يتم أنه  بل الظاهر،وفيه نظر} تلك الصالة إىل صحته إمنا هو بالنسبة والتيمم

 إىل ة فال حاج،التيمم للضيقمسألة يف  كالم يف ذلكوقد سبق ال ،طهارةان مشروطا بالكل ما ك

  .رارهكت

 }كما قاله بعضهم{وغريها صالة  الكتل إىل ةبالنسب} متام الصالة مطلقاً إىل قلنا بصحتهنعم لو {

قراءة  وجاز املس{وغريها صالة  الكتلفيها مل يفرق طهارة ذا حصلت الإوطهارة اليورث التيمم ألن 

ا ممو {األدلة ىهذا هو مقتض أن وقد عرفت} ما دام يف تلك الصالة{والكون يف املساجد  }العزائم

ألنه } الفائتة اليت هي مترتبة عليها إىل  يف جواز العدول من تلك الصالةشكالاإل{عدم }  ظهرناركذ

  طاهر 



٤٥٣

  .الحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها

  

  .اهر حيق له العدول ألنه يشمله دليل العدولطوال

 } التيمم بالنسبة إليهاالحتمال عدم بقاء{ل يف العدول ك يستشةاملطلقطهارة ل يف الكنعم من يستش

ذ مل إ، ة غري معلوم الصحىخرأصالة  إىل اليت هو فيها، فالعدولصالة  الةصح على منا دلّإدليل لاألن 

، ةجزاء املنسيعات االحتياط واألكر إىل ةبالنسب أما ليها،إاملعدول  إىل ةحيرز عدم وجدان املاء بالنسب

لها مها، فيشئجزاأوصالة  الك ألا من توابع نفس تل ـشكالتقدير اإل على  ـةفالالزم القول بالصح

 تضر، الصالة  الك وهي غري تلة نافلةعات االحتياطيكون الركت أن ، واحتمالصالة الك تلةدليل صح

  . ا بقصد االحتياطتياناإلألن 



٤٥٤

 ن يف السجودكما لو كا  ،كان وجدان املاء يف أثناء الصالة بعد احلكم الشرعي بالركوع إذا ):١٩ـ مسألة (

   ،إشكال ؟الركوع الوجداين أم ال  فهل هو كالوجدان بعد،ركع بأنه حمكومنه إ  حيث،ركع أم ال أنه شك يفو

  

عند من } إذا كان وجدان املاء يف أثناء الصالة بعد احلكم الشرعي بالركوع{): ١٩ـ مسألة (

  .فنصاملكصالة  الةوع يف صحكيشرط الر

، ة، فال جمال هلذه املسألةم بالصحكاف يف احلكصالة رد الدخول يف الجم أن اخترناه منما  على ماأ

ونه يف ك بوم شرعاًك ألنه حمةدخل يف القراء أن حرام بعد اإلةبريك يف تكش إذا فماسألة نعم جتري امل

 ةبدليل قاعد} ركع بأنه حمكومنه إ ركع أم ال حيث أنه شك يف وكما لو كان يف السجود{صالة ال

مله دليل ش في،عتك ركألن الشارع قال بأن} ل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداينفه{التجاوز 

بعد صالة  الةربت، فيشمله دليل صحك كبأن:  الشارع يقولكذلكوع، وكبعد الرصالة  الةصح

املعلق صالة ، والدخول يف الصالة الةوع املعلق عليه صحكاملنصرف من الر ألن }م الأ{الدخول فيها 

فايتهما يف كقلنا ب إذا  فال يفيد الظن والشاهد،ه بالوجدان، وعليان حمرزاًك إذا ، هو ماالةص الةعليه صح

 كوكم الشارع يرتّل املشكح ألن ،ان األقرب األولكن إو} إشكال{ أيضاً ةبريكوع والتكحتقّق الر

  . الوجداينةمرتل



٤٥٥

  . حتياط باإلمتام واإلعادة ال يتركفاِإل

  

 ةولذا ذهب الساد} كال يتر{ بأنه ن قال املصنفإغري الزم، و} عادةاإل وفاالحتياط باإلمتام{

  .متاماإلكفاية  إىل ، اهلدىيم واجلمال، وشيخ مصباحكالربوجردي واحل



٤٥٦

 فمع جواز القطع،  حبرمة قطع الصالةاحلكم بالصحة يف صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً): ٢٠ـ مسألة (

   الصحة ،مل يقطع وعصى أيضاً إذا  يف صورة وجوب القطع:يقالأن   بل ميكن،كذلك ما مل يقطعأيضاً 

  

}  حبرمة قطع الصالةاحلكم بالصحة يف صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً{): ٢٠ـ مسألة (

م كان يف احلبطال وعدمها سي اإلة، فحرمةالصح على  ورود األخبار الداله:ةالصح على بل الدليل

غري صلي ان املك إذا ماك} فمع جواز القطع أيضاً {ة حال الفريضة النافلحال أن ، ولذا تقدمةبالصح

وجد  إذا صالةتصح ال} كذلك ما مل يقطع {صالةمال حمترم، جيوز له معه قطع ال على خاف أو بالغ،

  .ما اخترناهعلى  /صالةدخل يف ال أن املاء بعد

 ةكخالص نفسه من التهل  أونقاذ غريقإل} يقال يف صورة وجوب القطع أيضاً أن بل ميكن{

، الذكرى يشمله، خالفاً للشهيد يف ةدليل الصح ألن كوذل}  الصحة،مل يقطع وإذا عصى{وحنومها 

  .ةللنهي عنه املفسد للعبادصالة م ببطالن الكحيث ح

 أن ، معصالة واشتغل بالة رد التحيكتر إذا نفس الشهيد ال يقول بالبطالن يف مان إ :والًأوفيه 

  . باب واحدالبابني من

الشهيد احلدائق وغريه  على وردأاألمر بالشيء ال يقتضي النهي عن الضد، ولذا ن إ :وثانياً

  ره الشهيد، بل ك ما ذكن ال مبالك البطالن، لىورين، وصاحب اجلواهر يركني املذشكالباإل



٤٥٧

  .تركه وأمت الصالة إذا  من عدم بطالن الصالة مع وجوب القطعقوىباقية بناء على األ

  

صالة نت يف كذا إ«: )عليه السالم( بالذات، لصحيح حريز قالصالة  ورود النهي عن هذه الكمبال

صالة  فاقطع ال،كنفس على  تتخوفهاةحي أو  عليه مال،ك لغرمياً أو ،بقأ قد ك ل فرأيت غالماًةالفريض

 باب األمر بالشيء متام، فليس مناألمر بالقطع مناف لإل فإن ،)١(»ة واقتل احليكغرمي أو كفاتبع غالم

  .يقتضي النهي عن ضده اخلاص

  :ويرد عليه

 فليس ،، فال يفيد الوجوباحلظرالنهي ـ خصوصا يف الغرمي والغالم ـ وارد مورد توهم ن إ :والًأ

  .من موارد وجوب القطع

  عنىمر بالشيء ال ينهمران وجوديان متضادان، فهو من باب األأالمها كمتام القطع واإلن إ :وثانياً

 من عدم بطالن قوىباقية بناء على األ {ة فالصح، اهلدى مصباحكذل إىل شارإما ك ،ضده اخلاص

  . القطع املأمور بههكمنا يعاقب لترإو} أمت الصالة وتركه إذا الصالة مع وجوب القطع

  .ن من موارد الدليلك، فلم يتلقائياًصالة ، مل تصح الةقام من باب النهي يف العباداملان ك إذا نعم

                                                

  .١ ح٢١ الباب ١٢٧١ ص٤ ج:الوسائل) ١(



٤٥٨

 أما احلائضو،   بقدر كفاية الوضوء فقط ال يبطل تيممهوجد ماًء إذا انب املتيمم بدل الغسل): ٢١ـ مسألة (

مل  و،إذا وجد ما يكفي للغسل و،وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه إذا حنوها ممن تيمم بتيممنيو

   ،ميكن صرفه يف الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل

  

 بقدر كفاية الوضوء فقط ال يبطل وجد ماًء إذا انب املتيمم بدل الغسل{): ٢١ـ مسألة (

، ألنه مل جيد املاء للغسل املأمور به، ووجدان مبقدار ة، وال خالف ممن تعرض للمسألإشكالبال }  تيممه

  .التيمم الغسلي عن الوضوءكفاية الوضوء ال يضر، ألنه غري مأمور به ل

} وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه إذا حنوها ممن تيمم بتيممني وضأما احلائو{

بدل ": منا قالإاملصنف ن إ التيمم الذي هو بدل عنه، مث إىل لوجدانه املاء بقدر الوضوء، فال اضطرار

  فإنتيمم بدل الغسل، أن صغر بعدحدث باألأ إذا ماك ألنه رمبا يتيمم انب بدل الوضوء، "الغسل

 جيب عليه كما سبق، فهو متيمم بدل الغسل اآلن، ومع ذلكيتوضأ  أن  يبطل، وجيب عليههوضوء

ذا وجد املاء بقدر الوضوء بطل تيممه الوضوئي، إن عنده ماء وتيمم بدل الوضوء، فكذا مل يإالوضوء، ف

  .ما هو واضحكون حاله حال احلائض كفي

}  بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل،وضوءمل ميكن صرفه يف ال و،إذا وجد ما يكفي للغسلو{

  غسله،  إىل ةألنه واجد للماء بالنسب



٤٥٩

  فليس مأموراً،حينئذ يتعني صرف ذلك املاء يف الغسلنه إ وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث

   وإذا وجد ما يكفي ألحدمها وأمكن صرفه يف كل منهما ،بالوضوء

  

 ال يصرفه يف الوضوء مثال، أن نسان بشرطإباح له املاء أن أب" نكومل مي: "ره بقولهكويتصور ما ذ

نه الوضوء كال مي} بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنهو{ من التصورات كغري ذلأو 

يبطل تيممه  حىت } بالوضوءفليس مأموراً{وعليه } يتعني صرف ذلك املاء يف الغسل{بل } حينئذ{

  .الذي هو بدل عن الوضوء

  : احتماالتةمخسسألة ففي امل} أمكن صرفه يف كل منهما وإذا وجد ما يكفي ألحدمهاو{

  .ال التيممنيكبطالن 

  .ي منهماأوعدم بطالن 

  .لف منهماكوبطالن ما خيتاره امل

  .وبطالن ما هو بدل الغسل

  .ةوالقرع

في ك يماًء واحداًالنفرين الذين جيدان كي منهما، أ إىل ة بالنسبليهما ألنه صار واجداًكما بطالن أ

  .يبطل تيمم اجلميع أنه ألحدمها، حيث يأيت

  ليهما فالكما عدم بطالن اي منهما، فألنه ليس بواجد للماء لأو



٤٦٠

  .ي منهماأبعدم بطالن : لالزم القولاف. حدمها دون اآلخر ترجيح بال مرجحأيبطالن، وبطالن 

ي أليهما، وال لعدم بطالن ك وجه لبطالن حدمها، فالأاملاء بقدر  فإن ف،لكما بطالن ما خيتاره املأو

يوم له ان ك أو  بقدر أحد دينيه،حصل ماالً إذا ماكف، لكختاره املاحدمها الذي أمنهما، بل يبطل 

  .يهما شاء لعدم الترجيح اخلارجيأنه خيتار إن من الصوم فيه وعليه يومان، فكيتم

ي أو ":)عليه السالم( اد من قولههم حسب ما يستفأالغسل  ألن ما بطالن ما هو بدل الغسل،أو

  ".طهر من الغسلأوضوء 

، واألقرب ة السابققوالحد األأ على مل يقم دليل تام أن ، بعد)١(لكمش أمر لك، فألا لةما القرعأو

 فايته عنه التخيري،كعدم وعلى ما ال نستبعده ـ تقدمي الغسل، كالغسل عن الوضوء ـ كفاية  على بناًء

  .الدين والصوممسألة ظري ال ترجيح، فهو نإذ 

صحتهما ال وجه له بعد  أن ماكحدمها، أ إىل ةال بالنسبإ ةما بطالما، فال وجه له بعد عدم القدرأ

، وجرياا ةميك احلةمن الشبهسألة ون املك، لةلك مشةالقرع أن ماكحدمها، أ إىل ة بالنسبةحصول القدر

 ةميكلتا الشبهتني احلكا يقتضي جرياا يف  دليلهإطالقن أان رمبا قيل بكن إفيها حمل نظر، و

  ، واحتمال ةواملوضوعي

                                                

  .٣٠٨ ح١١٢ ص٢ ج:عوايل اللئايل) ١(



٤٦١

حينئذ يتعني صرف ذلك املاء يف نه إ وحيتمل عدم بطالن ما هو بدل عن الوضوء من حيث   كال التيممنيبطل

  . بطالماقوى لكن األ، بالوضوءفليس مأموراً، الغسل

  

ران األمر بني التخيري والتعيني، عدم التعيني األصل يف دو ألن ،حفي يف الترجيك الغسل ال يةمهيأ

  .ما حقق يف األصولك

حيتمل عدم بطالن ما هو بدل  و ، كال التيممنيبطل{: ومما تقدم تعرف وجه النظر يف قول املصنف

حيث يبطل }  بالوضوءحينئذ يتعني صرف ذلك املاء يف الغسل فليس مأموراًنه إ عن الوضوء من حيث

 ةي حال، وصحأ على }بطالما{عدم } قوىلكن األ{رناه من الدليل كجح ملا ذرأما هو بدله، وهذا 

ره كما ذ أن ال خيفىحد فردي التخيري، وأ أنه ةمن جه أو متعني، أنه ةمن جهما إ ي حال،أ على غسله

  .املصنف هنا من بطالما، مناف ملا يأيت منه من تعني صرف املاء يف الغسل



٤٦٢

     ال يكفي إال ألحدهم بطل تيممهم أمجع مباحاًعة متيممون ماًءوجد مجا إذا ):٢٢ـ مسألة (

  

 فإن }ال يكفي إال ألحدهم{ة صليأ ةباحإ}  مباحاًإذا وجد مجاعة متيممون ماًء{): ٢٢ـ مسألة (

 ،حدهم وحازه بطل تيممه دون تيمم من سواه، ألنه هو الذي وجد املاء، ومن سواه مل جيدوا ماًءأسبق 

} بطل تيممهم أمجع{ أنه  علىحدهم، فاملصنفأسبق ين مل إما سبق، وكن ك التمالوجدان مبعىنفإن 

 طهارةال على ة لغريه عليه، ومع القدرةل واحد منهم يف عرض حتقق القدرك عليه لة لتحقق القدركوذل

، ة وهذا هو الذي اختاره الساد،كذا علله يف املستمسكينتقض التيمم الذي هو بدهلا، واملائية 

، مع بعض التفصيالت من  اهلدى مصباحخدي، وابن العم، واجلمال، واالصطهبانايت، وشيالربوجر

 ألن كعن اجلميع، وذلطهارة سقوط ال إىل م، وعن بعض الفقهاء امليلكصل احلأبعضهم، مما ال يغري 

ني حدهم املعأحدهم غري معقول، وترجيح ال ألإفايته ك، مع عدم املائيةطهارة ل واحد منهم بالكليف كت

طهارة األمر بال أن ، معكذلكاألمر به  إىل م بالتخيري حيتاجكبه دون غريه، ترجيح بال مرجح، واحل

  . مدفوع بعدم اجلابر هلا يف املقامةظاهر يف الطلب التعييين، واحتمال القرع

ثر من كأليف كون التكي أن الّ لزمإ ال وجه له، وبطالن تيممهم مجيعاً أن ن الظاهركل: أقول

  انك إذا من قبيل ماسألة ، فامل عن مثل هذا املقام قطعاًة بطالن التيمم بوجدان املاء منصرفةدلأ، وةالقدر



٤٦٣

 حدهم،أبها ك فرة واحدة، فحصلت راحلة، ال راحللهم مستطيعون ماالًك آالف، وةهل بلد عشرأ

ان ك إذا ذاك، وةاحد الوةبأن مجيعهم استطاعوا ذه الراحل: يقال أن نك، فهل ميوها مجيعاًكم ترأأو 

نه إ :يقال أن نكحدهم، هل ميأذا مل يشف إلف مريض، فأشفاء مريض واحد من  على ةالطبيب له قدر

اجلميع،  إىل ةليف بالنسبك التةنسان استحال اإلك اليت ال يشةغريمها من األمثل إىل ،سبب موم مجيعاً

ذا بطل القول إوارد، والشاهد العرف، و عن مثل هذه املاألدلةانصراف  إىل ةضاف، باإلوعرفاً عقالً

بني  و ـفائياًكشئت قل ن إ أو  ـحدهم ختيرياًأ، دار األمر بني بطالن تيمم ببطالن تيممهم مجيعاً

مل إذا و حدهم املاء، فالباطل تيممه فقط،أاستعمل  إذا  بأنه وبني التفصيل،لكمش أمر لك، ألا لةالقرع

، ألن الباطل تيمم حدهم ظاهراًأ السابقني، وبني عدم بطالن تيمم نيل االحتماديهم املاء، فأحأيستعمل 

  .دي املينجل واحد منهم جيري األصل مثل واكواحد، و

ان الباطل تيممه، دون تيمم ما سواه، كحدهم املاء ألو استعمل  أنه ظاهر من هذه االحتماالت،لوا

في ألحدهم، كان دواء يكان مرضي، وك إذا  أنهىال ترأليه دون من سواه، إ ةلصدق الوجدان بالنسب

، ولو مل "ان دواء واحد استعمله غرييكجد الدواء، ألنه أمل "يقول من سواه  أن حدهم، صحأواستعمله 

  .واجدي املينكانوا كي منهم املاء، أيستعمل 



٤٦٤

وأذن للكل يف كان املاء املفروض للغري  إذا  وكذا، وإن كان يف ضيقه بقي تيمم اجلميع،إذا كان يف سعة الوقت

 ، للبعضكان املاء املباح كافياً إذا  أنه كما،أذن للبعض دون اآلخرين بطل تيمم ذلك البعض فقطن إ  وإما،استعماله

   ومل يكن بقدر الغسل مل يبطل تيمم دون البعض اآلخر لكونه جنباً

  

 ضيقه بقي إن كان يف و،يف سعة الوقت{الوجدان } إذا كان{: بقولهسألة املصنف قيد املن إ مث

ان كضيق الوقت املانع عن استعمال املاء ال يوجب الوجدان فيه نقض التيمم، ولو  ألن }تيمم اجلميع

كفاية } إذا كان املاء املفروض{ور كالفرع املذكم كاحل} كذاو{ ،ما هو واضحكاملاء بقدر اجلميع 

حدهم أ أو ونون مجيعاًك، فيةصلي األةباح اإلةذن مبرتلاإل ألن }أذن للكل يف استعماله وللغري{ألحدهم 

ن إ، وان واحداًكن إ } بطل تيمم ذلك البعض فقط،أذن للبعض دون اآلخرينن إ إماو{لماء ل واجداً

  .السابقكالم فيه ك فالةان مجاعك

 من ن شرعاًكتمال للغري ال يوجب البطالن، لعدم كاء اململواملما عدم بطالن تيمم السائرين، فألن أ

بأن }  للبعض دون البعض اآلخركان املاء املباح كافياً إذا  أنهماك {كالم يف ذلكق الما سبكاستعماله 

ه حمدث باألصغر، دون اآلخر نفيه ألكحدهم يأ أو أن ه دون غريه،ئوضو أو فيه لغسلهكحدهم يأان ك

  بقدر الغسل مل يبطل تيمم {املاء } مل يكنو{ ممن عليه الغسل أشبهما  أو }لكونه جنباً{



٤٦٥

  . لبعضذلك ا

  

 ،ما هو واضحك ،الغسل به واجد أو الوضوء على ألنه ليس بواجد، بينما من يقدر}  ذلك البعض

ه، خبالف غريه الذي ئوضو أو فيانه يف غسلهك، يةحدهم تتمأعند ان كان املاء املباح قليال، وك إذا ذاكو

  . من الفروضكغري ذل إىل ،ةن عنده تتمكمل ت



٤٦٦

 الغسل قدم الغسل أو  ال يكفي إال لواحد من الوضوءوجد ماًء إذا رب غري اجلنابةاحملدث باألك): ٢٣ـ مسألة (

  ،  عن الوضوءتيمم بدالًو

  

 أو  ال يكفي إال لواحد من الوضوءوجد ماًء إذا احملدث باألكرب غري اجلنابة{): ٢٣ـ مسألة (

عليه ( د من قولهما يستفاكهم من الوضوء، أالغسل  ألن }قدم الغسل{المها عليه كان كو} الغسل

  .)١(»طهر من الغسلأي وضوء أو«: )السالم

 لتقدمي  سبباًاألمهيةالشارع جعل مثل هذه  أن  احتياط، ألنه مل يعلمكم بذلكاحل أن ن الظاهركل

 ال االحتياط، فالقول بأن احتمال ةاألصل يف الدوران بني التعيني والتخيري، الرباء أن الغسل، وقد تقدم

ذ ال إوجهه واضح، " ةغري اجلناب: "قول املصنفن إ يف لزوم تقدمي الغسل ممنوع، مث افك الغسل ةمهيأ

موضوع  أن ماك، ةمع وجود اجلنابمسألة ، فالالزم الغسل، وال موضوع للةوضوء مع غسل اجلناب

 وتوضأ، ىذا عصإو}  عن الوضوءتيمم بدالًو{ل غسل من الوضوء ككفاية  ىمنتف عند من يرسألة امل

، حيث ال شكالالترتب، ملا يف الترتب من اإلسألة ، ال ملكه؟ الظاهر ال، لوجود املالؤوضوفهل يبطل 

ن األهم يزاحم املهم يف مرتبته، ك األهم، لةن مل يزاحم األهم يف مرتبإاملهم و فإن مرين،ن اجتماع األكمي

  .ما حقق يف األصولك

                                                

  .٤اجلنابة ح  أبواب من٣٣ الباب ٥١٤ ص١ ج:الوسائل) ١(



٤٦٧

  . وإن مل يكف إال للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل

  

إن مل يكف إال للوضوء و{ أيضاً  بل لألمرك، ال رد املالة الترتب، يقول بالصحىعند من يرنعم 

 ألن يأيت بتيمني، أن ولو غسل به بعض جسده عن الغسل، لزم} تيمم بدل الغسلو{باملاء } فقط توضأ

  .ما حقق سابقاًكالغسل يتبعض 



٤٦٨

فما دام عذره عن  ،غريها باحلدث األصغر أو  جنابةال يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من): ٢٤ـ مسألة (

   ،الغسل باقيا تيممه مبرتلته

  

 غريها باحلدث األصغر أو ال يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة{): ٢٤ـ مسألة (

 واحلدائق ةواملفاتيح والذخريرتضى ما عن السيد املك}  تيممه مبرتلتهفما دام عذره عن الغسل باقياً

 للمشهور، بل  خالفاًى، اللثام، وتبعهم املصنف وغري واحد من الشراح واملعلقني، وهو األقوشفكو

تيمم بدل الغسل باحلدث األصغر، فالالزم جتديد التيمم بدل ال من بطالن رراًك ممجاعادعي عليه اإل

  .طهارةالغسل ملا يشترط بال

ما ال ينتقض ك ف، الغسلةون مرتلك يالتيمم الذي هو بدل عن الغسل، أن ما اخترناه على والدليل

  . ال ينتقض التيمم الذي هو بدله باحلدث األصغركذلكالغسل باحلدث األصغر، 

  :شهور بأمورماستدل لل

التيمم ال يرفع احلدث بل يستباح به  أن  علىمجاعصغر، واإلبطالنه باأل على مجاعاإل: األول

  فالالزم التيمم هلما، ويردةانت اجلنابك، وةالستباححدث باألصغر زالت اأذا إ، فة باقيةفاجلنابصالة ال

ما هو ك، ة غري التاماألدلةبعض  إىل  الستناد امعني،ىربك والى الصغرةني عدم متاميمجاعاإلعلى 

ما ك، ةيف القو املائية طهارة الةمنا طهارته ليست مبرتلإ وواضح ملن راجع املفصالت، واملتيمم ليس جنباً

  ذاإ ودليل لزوم الغسل ،لتراب طهورا أن بني دليليستفاد من اجلمع 



٤٦٩

  .ن من املاءكمت

اهللا عليه وآله صلى ( عن النيب:  اجلنب عليه يف بعض األخبار، مثل مرسل العوايلإطالق: الثاين

  .)١(»بالناس وأنت جنبصلي تأ« :ىصلّ وةقال لبعض أصحابه الذي تيمم من اجلناب أنه )وسلم

 ،املاء على  م وهو قادرىصلّ أنه احتمال إىل ةضافيف يف ضعيف، باإلمرسل الغوايل ضعن إ :وفيه

  .ةما تقدم يف بعض املسائل السابقكم بعد التيمم، صالة قد ورد الدليل بال أنه على

 كصبت املاء فعليأ ىتوم«: )عليه السالم( ، عن الباقرزرارة ةصحيحك بعض األخبار إطالق: الثالث

  .)٢(»ن جنباكمل تن إ ضوء والو،نت جنباًكن إ الغسل

الليل صالة صلي ن تأال بأس ب«:  قال)عليهم السالم( وين، عن الصادق، عن آبائهكسوخرب ال

  . )٣(»تصب املاء أو والنهار بتيمم واحد، ما مل حتدث

ذا انتقض التيمم إوجدان املاء، ناقض ملطلق التيمم، فكاحلدث  أن ظاهرمها أن :وجه االستدالل

، ةوجد لزم غسل اجلناب إذا املاء أن ماكاحلدث، و أو ون الناقض املاءكي أن ال فرق بني، ةرجعت اجلناب

  صدر احلدث وجب  إذا كذلك

                                                

  .١٣٢ ح٢٠٩ ص٢ ج:عوايل اللئايل) ١(

  .٥ ح التيمم أبواب من١٩ الباب ٩٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح التيمم أبواب من٢٠ الباب ٩٩١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



٤٧٠

   ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، وإال تيمم بدال عنه،فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ

  

  .ةالتيمم للجناب

 من التطهري ة ضعيفة اليت حيدثها التيمم مرتبةاملرتبألن   بوجدان املاء،ةمنا جيب غسل اجلنابإنه إ :وفيه

  وغريه، وهذا ليس مبوجود يف ما)١(﴾لِكن يريد ِليطَهركُمو﴿: تعاىلان حصل التطهري به، لقوله كن إو

 األدلة، فة التيمم من اجلنابةعادإ إىل حيتاج حىت حدث، فليس ينقض التطهري بالتراب باحلدثأإذا 

احلدث جيعل  أن  على يف اخلربينة بني احلدث وبني وجدان املاء، فال داللكيكقتضي التف تةاخلارجي

، فاستصحاب ة يف عموم املرتلك، ولو شةجتديد التيمم عن اجلناب إىل حيتاج حىت ن،كأن مل يكالتيمم 

، فمن شاء راماًبإ و ونقضاً، استدالالًةالم يف املسألكطال بعض الفقهاء الأم، وقد ك حمةعن اجلنابطهارة ال

  .يراجع املفصالت أن فعليه

صغر  باألون حمدثاًكي أن منا يوجبإرناه من عدم انتقاض تيممه باحلدث األصغر، وك ما ذىوعل

ي عن أ}  عنهإال تيمم بدالً وفإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ{حدث باألصغر أ إذا املغتسلك

  . عن استعمال املاء لسائر مسوغات التيمممعذوراًان ك إذا  عن الوضوء يتيمم بدالًكذلكالوضوء، و

   أن األدلةظاهر  ألن }إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسلو{

                                                

  .٦اآلية : سورة املائدة) ١(



٤٧١

كان عنده  فإن ، هذا ولكن األحوط إعادة التيمم أيضاً،توضأ  وإال،الوضوء إىل فإن كان عن جنابة ال حاجة معه

  هذا،ة عن الوضوء ومر، مرة عن الغسل،تنييكن تيمم مر وإن مل ، عن الغسل وتوضأمن املاء بقدر الوضوء تيمم بدالً

  ن إ

  

 قدر من ى، حبيث يبقة ضعيفةيف مرتبطهارة منا له إ، وطهارة من الةاملك الةحيصل املرتب التيمم ال

 طالقإل} الوضوء إىل فإن كان عن جنابة ال حاجة معه{ن منه ك التمى يوجب الغسل باملاء لدةالقذار

 بناًء} توضأ إالو{ ةمل يتيمم قبله عن اجلناب إذا في عن الوضوء، فال خيصص مباك يةغسل اجلناب أن ةدلأ

  .في عن الوضوءكالغسل ال ي أن على

فإن {حدث أ إذا }أيضا{ عن الغسل بدالً} إعادة التيمم{ للمشهور تبعاً} لكن األحوط وهذا{

نقض ن إ يهما، ألنهأس بتقدمي وال بأ} توضأ و عن الغسلكان عنده من املاء بقدر الوضوء تيمم بدالً

ن مل ينقض تيممه إتأخر عنه، و أو التيمم على ، تقدمه معىنئن لوضوكتيممه وقام التيمم مقام الغسل مل ي

  .تأخر عنه أو الوضوء على ، فال يضر الوضوء، تقدمن لتيممه الثاين معىنكالسابق، مل ي

} ة عن الوضوءمر و،ة عن الغسل مر،تنيتيمم مر{عنده من املاء بقدر الوضوء } إن مل يكنو{

ن إان بطل تيممه السابق فهو عن الغسل، وك فإن ،ةتيمم واحد بقصد ما يف الذمكفاية ن الظاهر كل

  إن {رناه من تيممني كالذي ذ} هذا{ان مل يبطل فهو عن الوضوء ك



٤٧٢

  .لذمة وإال يكفيه مع عدم املاء للوضوء تيمم واحد بقصد ما يف ا،كان غري غسل اجلنابة

  

 يكفيه مع عدم املاء للوضوء تيمم واحد بقصد ما يف إالّ وغري غسل اجلنابة{الالزم عليه } كان

 ة ثانيةالتيمم، جاز بضرب صورة قلنا باختالفن إ نهأالوضوء، وقد سبق  أو سل الغةمن بدلي} الذمة

 صورة ختالف عدم اك قد عرفت هناكذلك هو الغسل، ان ما عليه واقعاًكن إ ون عن الغسل،كلي

  .بدل الوضوء أو ان بدل الغسل،كالتيمم، سواء 



٤٧٣

فلو كان هناك أسباب عديدة ، اا يف األغسال جيري يف التيمم أيضحكم التداخل الذي مر سابق): ٢٥ـ مسألة (

 ،التيمم بدال عنه أو ،الوضوء إىل كان من مجلتها اجلنابة مل حيتج فإن حينئذ و، يكفي تيمم واحد عن اجلميع،للغسل

  . تيمم آخر بدال عنه أو إال وجب الوضوءو

  

، إشكالبال }  جيري يف التيمم أيضا، يف األغسال سابقاًحكم التداخل الذي مر{): ٢٥ـ مسألة (

، واحتمال ة من عموم املرتلفتوىما صرح به غري واحد من الفقهاء، ووجهه ما يظهر من النص والك

ي أسباب، ، تداخلت األى صغرحداثاًأحدث أان ك فإن ه له،ال وجاملائية  إىل  التداخلةاالنصراف ألدل

حداثا أحدث أن إ، وه لسائر األحداث اليت تعقباحلدث األول مل يدع جماالً إذ ،ةسباب متعددأمل حتصل 

} فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن اجلميع{ان التداخل يف املسببات ك، ىربك

 ،الوضوء إىل كان من مجلتها اجلنابة مل حيتج فإن حينئذو{جناس، أ ةعدأو  ن من جنس واحد،كسواء 

ما كان معه غريه، ك أو ان وحده،كفي عن الوضوء، سواء كياجلنابة غسل  ألن } عنهالتيمم بدالًأو 

  .ةحقق يف مبحث غسل اجلناب

 مم آخر بدالًأو تي {هوجد املاء بقدرن إ }وجب الوضوء{اجلنابة ن من مجلتها كن مل يأب} الإو{

  .ل غسل عن الوضوءككفاية ال يستبعد  أنه مل جيد املاء، وقد تقدمن إ }عنه



٤٧٤

 ،أما لو قصد معيناًو،  الباقي إىل  عن أغسال عديدة فتبني عدم بعضها صح بالنسبةتيمم بدالً إذا ):٢٦ـ مسألة (

  . كما مر نظائره مراراً، ال التقييد،بيقيكون من باب االشتباه يف التط أن  فصحته مبنية على،الواقع غريه أن فتبني

  

ن كل} الباقي إىل  بالنسبة عن أغسال عديدة فتبني عدم بعضها صحإذا تيمم بدالً{): ٢٦ـ مسألة (

ان عليه، ألنه مل يقصد كما  حىت اجلميع، إىل ةقصد التقيد بطل بالنسبن إ بأنه يضا،أالالزم التفصيل اآليت 

 نكنه لو مل يأ حىت ، واملس،ةتيمم امتثاال ألمر اجلنابأ: ذا قالإا قصد غريه، فمنإاهللا به، و أمر الشيء الذي

 كن، وذلكان مل يقصده، وما قصده مل يكما  إذا ان الالزم البطالنكن يغتسل، كحدمها مل يأبأمر 

ه نإغسالن، ف أنه ان قصده امتثال ما عليه، وتوهمكحنو اخلطأ يف التطبيق، بأن  على انك إذا خبالف ما

  .ليفه الفعلي، فتحقّق االمتثالكنه قصد تإغريه، ف إىل  بالنسبةىما عليه، ويلغ إىل ةيصح بالنسب

يكون من باب االشتباه يف  أن ته مبنية علىفصح، الواقع غريه أن  فتبني،وأما لو قصد معيناً{

ان كن إ و،الوضوء إىل ج مل حيتةان الواقع غسل اجلنابكن إ مث}  ال التقييد كما مر نظائره مراراً،التطبيق

ان كن إين املشهور ـ وبم على الوضوء ـ إىل ان غسل املس احتاجكن إغسل املس مثال، و أنه توهمه

ره يف ك فيما ذشكال اخلطأ يف التطبيق يظهر وجه اإلة، ومبا تقدم يف وجه صحةغسل اجلناب أنه توهم

  ق السيد يف تعليشكالما يظهر وجه اإلك، شكال من اإل اهلدىمصباح



٤٧٥

  .)١() هو البطالن مطلقاىاألقو(: الربوجردي يف املقام، حيث قال

                                                

  .٣٦ص: ةتعليقه السيد الربوجردي على العرو) ١(



٤٧٦

كان  فإن ،  ألحدهمكان هناك ماء ال يكفي إالّ و،حمدث باألصغر وميت واجتمع جنب إذا ):٢٧ـ مسألة (

   ، ألحدهم تعني صرفه لنفسهمملوكاً

  

 اء ال يكفي إالّكان هناك م و،حمدث باألصغر وميت وإذا اجتمع جنب{): ٢٧ـ مسألة (

ان كذا إ صرفه يف نفسه، وان للحيكفإذا }  ألحدهم تعني صرفه لنفسهكان مملوكاً فإن  ،ألحدهم

جيود به،  أن غسال، وليس لوارث امليت األةارتباطي على ، لعدم الدليل واحداًللميت غسلّ به، ولو غسالً

ان له ما يعادله مرتني، نفذت ك فإن ، بهىوصأن اكذا إ فهو للميت، ولصل املاأخلروج ماء الغسل من 

م، ال ميإ بغسله غسلّ، ووىفن إ  فالباقي،خرج الثلثأن مبقدار الثلث كن مل يإم امليت، ومي وةالوصي

  . واضح ال غبار عليهكل ذلكال تيمم، وإفاه املاء تطهر، وكاحملدث و أو ان اجلنبكن إ  لهىواملوص

 إذا كله ذل أن يبذله، الظاهر أن احملدث، فهل له أو للجنبان املاء ك إذا  أنهالم يفك الىنعم يبق

 بالتيمم، ألنه ليس اآلن ةصحيحصالة  ىصل أن له بعدداخل الوقت وقد حص أو ان خارج الوقت،ك

 ن علمإوالطهور، فال مانع من بذله املاء، وصالة دخل الوقت وجبت ال إذا نهإ، فطهارةوالصالة  باللفاًكم

  :قوالنسألة دخل الوقت ومل يصلّ بعد، ففي امل إذا ماأم يف الوقت اآلخر، والتيم إىل حيتاجأنه 

  املانع املائية طهارةال على  ما دلّطالق إل، البذلةحرم: األول



٤٧٧

 اليت ةاآلتيصورة ذا الك، وة هلذه الصورة غري شاملىالفتاوك ةعن جواز بذله للغري، والنصوص اآلتي

  .كستمسذا يف املك .، ودليالًماًكهي مثلها ح

له ك من مأة بذله، وحنو بذله مما يعد من املقاصد العقالئيةحرم على  لعدم ما يدل،جواز البذل: الثاين

، ة اللبياألدلة وحنوه من مجاعراقته وحنوها ثبت باإلإ ةحرم فإن صديقه ودابته، على ومشربه، واالنفاق

 ، وحفظ احترام املؤمن وامليتةوالسماحان بغري غرض عقالئي، ال مثل البذل كوالقدر املتيقّن منها ما 

صحابه، أ ماءه للحر و)عليه السالم( د ببذل اإلمام احلسنييأ ورمبا .ذا نقله اآلملي عن بعض احملقّقنيك

  .يوم عاشوراصالة  للكتيمم بعد ذل أنه مع

 عليه(  اإلمام احلسنيةبقاء مقدمات الواجب املطلق، وقصإ لوجوب حتصيل و،ن األقرب األولكل

، صالةن استلزم التيمم للإ، وكاهلال على عطاء املاء للعطشان املشرفإذ جيب إ، ةالقاعد على )السالم

  .يامأال بعد إالتيمم  إىل يف واإلمام مل حيتجك

ما هو كمام زمانه إ على ، لعدم احترام اخلارجن اإلمام، ال وجوباًم ان تفضالًك أنه نعم الظاهر

  يف  أن يف بذله املاء وهو يعلمك: يقال حىت يام مثال،أ ة عشرن حفظ املاءكن ميكواضح، ومل ي



٤٧٨

  كان للغري وأذن للكل فيتعني للجنب  أو كان مباحاً أن  وإما،كان للغري وأذن لواحد منهمن إ وكذا

  

احلر املتزايد يورث  أن ذ من الواضحإ» صغريهم مييته العطش «: احلديثيفما كطفاله، أبذله موت 

  .ةقربجفاف املاء يف ال

  هللاةطاعإذ حتصل إ عدم بذله ليتوضأ هو باملاء واحدة، أو  بذل املاء للغري ليتوضأ به،ةنتيج: ال يقال

  .ال يبذل، فيجوز البذل وأيبذل  أن حدمها، فال فرق بنيأيف وضوء تعاىل 

ن  أ، فهو مثلة ال جيوز صناعكان له بدل، وذلكن إاً للواجب املطلق وكالبذل يوجب تر: ألنه يقال

 من هذا ة احلاصلة االستطاعة حجكغريه ليحج بذل إىل يبذل زاده وراحلته ـ الذين استطاع ما ـ

من  أو  من هذا،ةيإسالم ة، وهي حجة فيها واحدةالنتيج أن  معكن القول جبواز ذلكالبذل، فهل مي

  .كذا

نفسه،  على فه، جيب صرك املالةرتلمبون كالواحد ي فإن }أذن لواحد منهم وكان للغرين إ كذاو{

ن إ ماأو{ان االستعمال املوجب لصدق الوجدان كمإ، بل ك امللكيسر املالأذ إجيوز له بذله لغريه،  وال

 ل، فهل جيبكمأذونا لل أو ،ان املاء مباحاًك إذا }أذن للكل فيتعني للجنب وكان للغري أو كان مباحاً

العدم، وهو  إىل ، وذهب آخرة املبادروجوب إىل كم ال؟ ذهب صاحب املدارأ ةواحد منهم املبادرعلى 

  .األقرب



٤٧٩

  . للواجب املطلق فتجبةمقدم بأنه :استدل للوجوب

ذا جاز بذله، إما اختاره بعض يف الفرع السابق ـ ف على جيوز بذله ـ بأنه :واستدل لعدم الوجوب

لعدم وجوب منا املستند إ جواز البذل، وة قد عرفت عدم متاميكنك، لوىلأ بطريق ةجاز عدم املبادر

ما كان هو الواجد دون من سواه، كحدهم أخذه أذا إال ألحدهم، فإيصدق الوجدان  ال أنه ةاملبادر

 حىت ل واحد منهم من احملدثني وويل امليت واجباً مطلقاً،ك على ، وليسةسبق يف بعض املسائل السابق

  . الواجب املطلقةيقال بوجوب مقدم

لهم عليه كذا وضع اليد إالفرض السابق، وكون ك له، وياًكحدهم صار ملأخذه أذا إ ف،انكيف كو

عن مجيعهم،  املائية  سقطتةمنهم من الوضوء، وغريه حبصته احملوزأي  ذ ال يقدرإ بينهم، واًكصار مشتر

ن يف بعض الروايات تقدمي ك، لة القاعدىبعضهم بذل حصته لآلخرين، هذا هو مقتض على وال جيب

ز غسل امليت ووضوء و مل جيرعاسبيل التعيني، بأن الش على هل هو أنه اجلنب، وقد اختلف الفقهاء يف

ونه مأذون التصرف فيه، وهذا هو ظاهر املصنف، ك أو  املاء،ةباحإ صورة يأ ،صورةاحملدث يف هذه ال

ما عن املتعرب، واملهذب، ك، ةولويسبيل األعلى  وأظاهرهم اللزوم، ن إ  من الفقهاء، حيثة جلماعتبعاً

  . الثاين، وسبط الشهيد الثاين، وغريهمواحملقق



٤٨٠

  . ويتيمم احملدث باألصغر أيضا،يمم امليتت وي،فيغتسل

  

 يمم امليتتيو{ اجلنب لزوماً} فيغتسل{ ألنه ال وجه لرفع اليد عن ظاهر النص ،والظاهر األول

عليه (  بن جعفرىاحلسن موس أبا سأل أنه :يب جنرانألصحيح ابن } يتيمم احملدث باألصغر أيضاًو

غري وضوء، وحضرت  على حدهم جنب، والثاين ميت، والثالثأانوا يف سفر، ك نفر ة عن ثالث)السالم

: )عليه السالم( يف يصنعون؟ قالكذ املاء وأخحدهم، من يأفي ك، ومعهم من املاء قدر ما يصالةال

، وغسل ةفريضة اجلنابغسل  ألن غري وضوء على تيمم، ويتيمم الذي هوبيغتسل اجلنب، ويدفن امليت «

  .)١(»، والتيمم لآلخر جائزةامليت سن

في ك عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء ي)عليه السالم( احلسن أبا سألت: وخرب التفليسي قال

  .)٢(» بالفرضئد، بةفريض وةذا اجتمعت سنإ«: أحدمها أيهما يغتسل؟ قال

ونون يف السفر، ك، عن القوم ي)معليه السال( احلسن الرضا أبا سألت: وخرب احلسني بن النضر قال

   به؟ أيهما يبدأحدمها أفي كفيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما ي

                                                

  .١ ح التيمم أبواب من١٨ الباب ٩٨٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٣ ح التيمم أبواب من١٨ الباب ٩٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



٤٨١

  .)١(»ة، وهذا سنةهذا فريض ألن يغتسل اجلنب، ويدفن امليت،«: قال

 سلمنا يقدم غُإما هو واضح، وك) اهللا عليه وآله وسلمصلى (  رسول اهللاهما سن: ةواملراد بالسن

عليه ( ما يستفاد من قولهكهم، أالغسل  ألن يضا،أور يف القرآن كمذ أنه الوضوء مع على ةاجلناب

  . ومن غريه،)٢(»طهر من الغسلأي وضوء أو«: )السالم

 )عليه السالم( اهللا يب عبدأ عن ،صحابناأبتقدمي امليت، ملرسل حممد بن علي، عن بعض : ورمبا قيل

 وىلأيهما أحدمها، أتفي به ك بقدر ما يالّإون فيه املاء كان ال يكقان يف مامليت واجلنب يتف: قلت له: قال

  .)٣(»املاءبيتيمم اجلنب، ويغتسل امليت «: جيعل املاء له؟ قالأن 

  .)٤()حدها ألةولويأألا فروض قد اجتمعت وال (: وقد مجع الشيخ بني الطائفتني بالتخيري قال

،  تعليالًىقوأ، و عمالًأشهر، وثر عدداًكأ، وصح سنداًأا ن الظاهر تقدمي روايات املشهور، ألكل

  انكلو  أنه ومما تقدم يعرف

                                                

  .٤ ح التيمم أبواب من١٨ الباب ٩٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

  .٤اجلنابة ح  أبواب من٣٣ الباب ٥١٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

  .٥ ح التيمم أبواب من١٨ الباب ٩٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  .١١٨مسألة  ٢٤ ص١ ج:اخلالف) ٤(



٤٨٢

بقي يغسل به امليت، ولو  غسال، قدم اجلنب، وماأ ةثالث أو لني،سان املاء بقدر غكميت وجنب، و

ذا النفاس ألنه حيض، ولو كيم، وكره يف القرآن احلكاجتمع ميت وحائض، قدم غسل احليض، لذ

، ولو اجتمع )اهللا عليه وآله وسلمصلى (  النيبةليهما سنك ألن ر بينهما، ميت وماس للميت خياجتمع

يم بنحو العموم، ولو اجتمع جنب وحمدث باألصغر كره يف القرآن احلكناذر غسل وميت، قدم الناذر لذ

دم احملدث ألنه ألصغر وميت، قا، ولو اجتمع حمدث بةوميت، قدم اجلنب ملا يستفاد من الروايات املتقدم

  .ور يف القرآنكمذ

 )عليه السالم( بصري عن الصادق أبو صغر وجنب، قدموا عليه، ملا رواهنعم لو اجتمع حمدثون باأل

 يتوضؤون ،في اجلنب لغسلهكال ما يإ وليس معهم من املاء ةانوا يف سفر فأصاب بعضهم جنابكعن قوم 

  .)١(»يتوضؤون هم ويتيمم اجلنب«: ون؟ فقاليعطون اجلنب فيغتسل وهم ال يتوضؤ أو فضل،أهم هو 

 احملدث، فحق اجلنب ةوجب تقدمي حقّهم، خبالف وحدأذ تعددهم إ، ة السابقةوهذا ال ينايف الرواي

  .مقدم

 ة املاء، بدليل عموم املرتلةم املاء املنحصر، لقيام التراب مرتلكم التراب املنحصر، حكحن  إمث الظاهر

  النصاملستفاد من 

                                                

  .٢ ح التيمم أبواب من١٨ الباب ٩٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٤٨٣

امليت،  على اثنني منهما، قدم احملدثكفاية ان ماء امليت واجلنب واحملدث، بقدر ك، ولو وىفتوال

م كان احلك، أشبهما  أو حمدثني، أو ماسني، أو ميتني، أو ن، ولو دار بني جنبني،آور يف القركألنه مذ

املاس كاملاس، وبني ذي صفتني ك ةدار بني ذي صف حدمها، ولوأترجيح  على التخيري، لعدم دليل

  .قد تقدم تقدم الغسل، فتأمل: يقال أن الإ، اللهم ة املتقدمةالقاعد على احملدث، قدم الوضوء بناًء



٤٨٤

مل يتمكن من الوضوء يف ذلك الزمان تيمم بدال  وموقتة يف زمان معني أو نذر نافلة مطلقة إذا ):٢٨ـ مسألة (

  .زمان إمكان الوضوء إىل فالظاهر وجوب الصربن بزمان معي داً ال مقينذر مطلقاً إذا أماو،  صلى وعنه

  

أو  {ة شعبان هذه السنةعتني يف أول ليلكرصلي أن يك} إذا نذر نافلة مطلقة{): ٢٨ـ مسألة (

 ن ملتفتاًكما مثلنا، ومل يك} يف زمان معني{ شعبان ةول ليلأ يف ةالغفيلصالة صلي ي أن أن نذرك} موقتة

ىصلّ و عنهمل يتمكن من الوضوء يف ذلك الزمان تيمم بدالًو{ ةترابي  أوة، مائيطهارة ةيأا بإىل إتيا {

  . مانع عن انعقادهتعذّره واقعاً ألن  بطل النذر،املائيةيأتيه ب أن ان قصد حال النذرك، ولو ةلعموم املرتل

 ،نبزمان معي ال مقيداً{ ما ة يف ليلةالغفيلصالة  أو عتني،كرصلي أن يك} نذر مطلقاً إذا أماو{

الفرد  على ةالقدر ألن مع رجاء زوال العذر،} زمان إمكان الوضوء إىل فالظاهر وجوب الصرب

  . حينئذةذ ال ضرورإ باألمر االضطراري، تياناالختياري مينع عن اإل

 تطيب بعد عشر سنوات، فال يبعد جواز :ما لو قال له الطيبك، ان متعلق الرجاء بعيداًكنعم لو 

 يف جواز البدار، بل إشكالمل يرج زوال العذر فال  إذا  أما، عرفاًكذللى  عالبدار لصدق االضطرار

  .تاب النذرك بةخاف الفوت، ويف املقام فروع مربوطن إ وجوبه



٤٨٥

   ال جيوز االستيجار لصالة امليت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء): ٢٩ـ مسألة (

  

امليت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على ال جيوز االستيجار لصالة {): ٢٩ـ مسألة (

 وامليت، ألنه عمل صحيح يف  عن احليةعذار العباد ذوي األإتيان يف جواز شكالالينبغي اإل} الوضوء

 استيجار ة يف صحشكالما ال ينبغي اإلكال يصح عن الغري، فاألصل صحته،  أنه  علىنفسه، ومل يدلّ

 ألن  استيجار امليت ذا عذر،ة يف صحشكال ال ينبغي اإلكذلكي وامليت، و عن احلةاملتربع ذا عذر للنياب

 ةعنه صلوات احتياطيصلي  عن املاء لياً معذورنساناًإأن يستأجر كيأيت عنه بعمل ليس بواجب عليه، 

انت كاستأجر الوصي فيما  إذا شكال بعد عدم الوجوب، ومثله يف عدم اإلاألدلة طالق، إلةاستحبابي

 ان ماك إذا  أماها يوجب جواز استيجار ذي العذر،إطالق فإن امليت، على  عن مستجبةطلق مةالوصي

، املكال إىل  انصرفتةوصي امليت وصيأ أو احلج عن العاجز ـ واجباً،كاحلي ـ  أو امليتعلى 

ة جار عدم انعقاد مثل هذه اإلعمل املعذور، مبعىن على الّإجيوز االستيجار ملن ال يقدر  ال أنه فالظاهر

  .تعذر استيجار املختار إذا الإ به، ىألا غري املوص

 غريه ال إتيانلف به، فك ألنه املة االختياري يف ظرف القدرإتيان منه، فألن الواجب هو املستثىنأما 

بعض  إىل اضطر إذا ما ادعيناه يف باب حج املستأجرك دليل خاص، كان هناك إذا الإفي عنه، كي

  . ةاألعمال االضطراري



٤٨٦

 إىل  فعليه التأخري، بالعمل املستأجر عليه مع التيممتيان عجز عنه يشكل جواز اإلبل لو استأجر من كان قادرا مثّ

  . فال يترك مراعاة االحتياط،يشكل كفايته أيضاً التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه

  

لو  أنه ، ومنه يعلمةلّي البدةفألن االضطراري بدل عن االختياري يف ظرف العجز، بأدلّ: ما املستثىنأو

 قائماًصلي  بتيمم، ومن يقاعداًصلي  من يكان هناك إذا ، مثالًاً اضطراريان، قدم األقل اضطراركان هناك

 ،قائم عن تيمم صٍل، ومةمائيطهارة قاعد عن  صٍل مكان هناك إذا ماكمم، ولو دار بني االضطراريني يتب

 فإن ،ةنائم عن مائيصل ، ومةقائم عن ترابيصل ان مكإذا  ماكحدمها شرعا، أ ةمهيأعلم  إذا ال، إختّري

  .همأاألول 

 تيانيشكل جواز اإل{كفاية ال على ن دليلكومل ي}  عجز عنه مثّبل لو استأجر من كان قادراً{

 بالعدم الحتمال منا مل يفِتإاملستأجر عليه هو العمل االختياري، و ألن }بالعمل املستأجر عليه مع التيمم

ون كي أن كن الزم ذلكيأيت بعمل صحيح، ل أن  علىالعمل صحيح يف نفسه، وقد استؤجرألن  ،ةفايكال

فعليه  {. يف الثاين غري ظاهر الوجهشكال بالعدم يف األول واإلفتوى، فالكذلك أيضاً الفرع السابق

 إذا ريهيستأجر غ أن ، وعليهةجارن مبا ال ينايف اإلكرجا التمن إ }التمكن مع سعة الوقت إىل التأخري

 ة القاعدىبل مقتض} يشكل كفايته أيضاً بل مع ضيقه{ واالستيجار ة أعم من املباشرةجارانت اإلك

  تيان هو اإلةجارمتعلق اإل فإن ،ةجاربطالن اإل



٤٨٧

 ةجاران يف ضيق الوقت خارج عن مصب اإلكن إ، والفرد االضطراري مطلق وةاملكالصالة بال

 بعض ك بذلما أفىتك، ة القاعدىما هو مقتضك ك بذلفتوىم البل الالز} فال يترك مراعاة االحتياط{

، ابن العم، والربوجردي، واجلمال، وغريهم ةوت السادكشراح، ونقل وجه االحتياط من املصنف، وسلا

  .في عن امليت، فتأملك فت،العاجز إىل ة بالنسبةصحيحصالة ، وهذه الةصحيحصالة استأجره ل أنه عليه،

ذا كن من املسح، وكالرجل، حبيث ال يتم أو استأجر مقطوع اليد إذا م فيماالكرنا يظهر الكومما ذ

  .ون األمر هنا أهونكي أن ان ال يبعدكن إ، وةعضائه جبريأ على من



٤٨٨

مه املكث فيه ال يبطل تيم وف غسله على دخولهتوقّو وجد املاء يف املسجد إذا انب املتيمم): ٣٠ـ مسألة (

  كما،ال مس كتابة القرآن و، فال جيوز له قراءة العزائم،الغايات األخر إىل إن بطل بالنسبةو ،حرمة املكث إىل بالنسبة

   أن مل ميكن أخذه إال باملكث وجب و يف املسجدكان املاء منحصراً ولو كان جنباًأنه 

  

 ،املكث فيه وسله على دخولهف غُتوقّ ووجد املاء يف املسجد إذا انب املتيمم{): ٣٠ـ مسألة (

اجلنب التيمم ألجل دخول املسجد  على وجب إذا نهإف} حرمة املكث إىل ال يبطل تيممه بالنسبة

ذ املسألتان من إ، أوىليبطل تيممه ألجل دخول املسجد واالغتسال فيه بطريق  واالغتسال فيه، فاملتيمم ال

ال مس  و،اءة العزائم فال جيوز له قر،الغايات األخر إىل إن بطل بالنسبةو{هون أالثانية باب واحد، و

، ةل غايكنسان باملاء فيجوز له ما يتطهر اإلكف ، املائيةطهارةالتيمم مثل ال أن قد تقدم} كتابة القرآن

ان طاهرا كخذ املاء أذا تيمم لدخول املسجد وإ، وعليه فة، لعموم دليل املرتلتيمم اضطراراً إذا كذلك

 فالالزم ، دليل خاص ينايف صدق عدم الوجدانكان هناك إذا الإ، طهارةل ما يشترط بالكجيوز له 

 واجد، فليس له أنه  عرفاًىان يسمكقال الشارع تيمم لدخول املسجد وخذ املاء، و إذا ماكحصره به، 

  .الم املصنف باملنع منظور فيهكطالق إيقرأ العزائم، وعليه فأن 

مل  و يف املسجدملاء منحصراًكان ا ولو كان جنباً أنه كما{:  قولهإطالقومنه يعلم وجه النظر يف 

   أن ميكن أخذه إال باملكث وجب



٤٨٩

ذا التيمم إال املكث، سابقاًيتيمم للدخول واألخذ كما مر فال جيوز له املس وقراءة العزائم، وال يستباح له  .  

  

  فال جيوز له املس،ال يستباح له ذا التيمم إال املكث و، سابقاًاألخذ كما مر ويتيمم للدخول

 إىل يف الطريق،صلي يتيمم وي أن ، جاز لهةان بينه وبني احلمام مسافك إذا  أنهوقد سبق} قراءة العزائمو

من طهارة ل ما يشترط بالك، ويباح له ةهذه املساف إىل ة لصدق عدم الوجدان بالنسب،املاء إىل يصلأن 

  .غريها إىل ، ووضع شيء يف املسجدة العزميةاملس وقراء



٤٩٠

 ،بدنه أو من رفع اخلبث عن ثوبه،  لو كان عنده من املاء ما يكفي ألحد األمرين أنه  سابقاد مرق): ٣١ـ مسألة (

مجع الغسالة  والوضوء أو سلمل ميكن صرف املاء يف الغ إذا  لكن هذا،يتيمم للحدث و، قدم رفع اخلبث،رفع احلدثو

بل يف ، احملدث باألصغر وامليت وتماع اجلنبكذا احلال يف مسألة اج و،إال تعني ذلك و،يف إناء نظيف لرفع اخلبث

  . سائر الدورانات

  

أنه لو كان عنده من املاء ما يكفي ألحد {يف املسوغ السادس }  سابقاًقد مر{): ٣١ـ مسألة (

يتيمم و{ألنه ال بدل له }  قدم رفع اخلبث،رفع احلدث و،بدنه أو من رفع اخلبث عن ثوبه، األمرين

مل ميكن صرف املاء يف  إذا لكن هذا{ فيه شكال وقد تقدم اإل،دث له بدلاملاء يف احل ألن }للحدث

إال  ولرفع اخلبث{الثوب والبدن  إىل انصبابه رأساً أو }مجع الغسالة يف إناء نظيف والوضوء أو سلالغ

كذا احلال يف و{ دليلهما طالقالمها واجب عليه، إلكاألمرين، ف على ألنه قادر حينئذ} تعني ذلك

 مل نقل مبحذور شرعي يف إذا } بل يف سائر الدورانات ،احملدث باألصغر وامليت واجتماع اجلنبمسألة 

ان كمإ من العذر، ألنه ال فرق بني العذر الشرعي والعذر العقلي، بعدم كان ذلكالّ إ، وةاستعمال الغسال

  .اجلمع

عطائه إ اآلخر يف ةجابإ ان املاء ألحدمها، مل جيب عليهكان اجلنب واحملدث وك إذا نهأمث الظاهر 

  . العدمةصالغسالته، أل



٤٩١

لّف بتطهريه، وقد كه للميت، ألنه مئاجلنب مجع ما على ان جنب وميت مثال، وجبك إذا نعم

صلها، أن للميت ال كمل ي إذا ،ةفايكفن وحنومها كعطاء املاء والإتقدم يف باب األموات استظهار وجوب 

  .ةل املخمصكأك بني احلقّني خذ البدل مجعاًأال جاز إوال بدهلا، و



٤٩٢

 ، ما بعد دخوله ال يتمكن من حتصيل ما يتيمم به إىل ر التيمملو أخ أنه الوقتقبل علم  إذا ):٣٢ـ مسألة (

   ،بهصلي ما بعد الدخول في إىل يبقى تيممه و، لغاية أخرى غري الصالة يف الوقت،يتيمم قبل الوقت أن فاألحوط

  

ما بعد دخوله ال يتمكن من حتصيل ما  إىل ر التيمملو أخ أنه الوقتل قبإذا علم {): ٣٢ـ مسألة (

تيمم ملا  أن ال جيب عليه أنه ن من التيمم لسجن وغريه، فالظاهركأن ال يتمك، كحنو ذل أو }يتيمم به

 الطهور ال أن يف. )١(»صالةذا دخل الوقت وجب الطهور والإ«: )عليه السالم( سبق من ظهور قوله

  .قتجيب قبل الو

 من املصنف يف شكال، وحيث قد عرفت اإلؤيتطهر قبل الوقت للتهي أن جيوز أنه نعم قد تقدم

ما  إىل يبقى تيممه و،يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غري الصالة يف الوقت أن فاألحوط{وئي الطهور التهي

يله ـ  تفويت الفرض، ووجوب حتصة من باب حرمكواحتمال وجوب ذل} بهي صلّبعد الدخول في

 أنه األدلة، بل ظاهر ك قد تعلق بذلغرض املوىل أن  ـ منظور فيه، ألنه مل يعلمكما يف املستمسك

  . ولذا جيوز تفويته، احلجأشهرقبل كاملال 

                                                

  .١ حوحتريهما وحتليلهاصالة  يف افتتاح ال٤ الباب ٢٢ ص١ ج:قيهالف) ١(



٤٩٣

 فيتوضأ على األحوط لغاية ، وعلم بعدم متكنه بعده،أمكنه قبل الوقت إذا الوضوء إىل األمر كذلك بالنسبة أن كما

  .لى الطهارةللكون ع أو ،أخرى

  

 فيتوضأ ،علم بعدم متكنه بعده و،أمكنه قبل الوقت إذا الوضوء إىل األمر كذلك بالنسبة أن كما{

ن إو} أو للكون على الطهارة {استحباباً} لغاية أخرى{راد االحتياط االستحبايب أ أن }على األحوط

  .قت ملا سبق من جوازه قبل الو، يئاًصالةه به للإتيانان األقرب جواز ك



٤٩٤

 علكن ال يشر و،كان مستحباً إذا يستحب أنه كما،  وجبن إ جيب التيمم ملس كتابة القرآن): ٣٣ـ مسألة (

   ميسح املسح يتيمم لغاية أخرى مثّ أن  نعم له،كان مباحاًإذا 

  

ألخذه من  أو لتطهريه، أو ،بالنذر} وجب أن  كتابة القرآنجيب التيمم ملس{): ٣٣ـ مسألة (

نه إ، فكاملس للتربك} مستحباً{املس } كان إذا يستحب أنه كما {ك ذلأشبهما  أو فيه، كان مهتوكم

 أيضاً  للتيمم، وتقدمةون غايكت أن مجيع غايات الوضوء يصلح أن نوع من االعتصام به، وقد سبق

  .مستحباً أو الوضوء للمس واجباً

 ةباحإ ال تشرع بدون األمر ا، ومع التيمم من العبادات اليت ألن }كان مباحا إذا علكن ال يشرو{

الطهارات الثالث  ألن ،ةالظاهر املشروعين إ :التيمم، وفيه إىل مرشح منها األرا ليت أمر ، الةالغاي

 ال ةمباح غاية األمر الترشحي، وقصد إىل ةما سبق، ومع استحباا النفسي ال حاجك  نفساًةمستحب

 ة حالراًون نيكي أن يأل، كيأ أن توضأ بقصد إذا ال مايوجب سقوط االستحباب النفسي، فحاله ح

شرط ما إ :ل، وهذا هو الظاهر من املصنف يف مبحث الوضوء، حيث قال يف فصل غايات الوضوءكاأل

 صورة ن يفآ القرةتابك العشرون مس :ة القرآن، وقال يف فصل الوضوءات املستحبةتابكمس كجلوازه 

 أو ان واجباًك إذا د املصنف يف عبارتيه جواز الوضوء للمس مبايعدم وجوبه وهو شرط جوازه، ومل يق

  .مستحباً

طهارة ال على ونكولو ال} يتيمم لغاية أخرى أن له{ما اختاره هنا من عدم اجلواز  على }نعم{

   ميسح املسح مثّ{ما اخترناه على 



٤٩٥

  . املباح

  

  .ألمر آخر، وميسح  أوللمسح، أو ،طهارةال على ونكيتمم لل أن وعليه جيوز} املباح



٤٩٦

 ،مسح البشرة و على املتعارف وجب رفعه للتيممكان زائداً فإن اجلبهة إىل وصل شعر الرأس إذا ):٣٤ـ مسألة (

  .األحوط مسح كليهما وإن كان على املتعارف ال يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرةو

  

 ى املتعارف وجب رفعه للتيمم علكان زائداً فإن اجلبهة إىل إذا وصل شعر الرأس{): ٣٤ـ مسألة (

الشعر غري جمز،  على  التيمم، فاملسحةيفيكما تقدم يف ك ة لوجوب مسح اجلبهكوذل} مسح البشرةو

  .ة من باب املقدمون الرفع حينئذ واجباًكوي

 التيمم مع عدم ةدلأات إطالق إذ }إن كان على املتعارف ال يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرةو{

عدم  على  وحنوها، دليلة مبقدار شعرةاجلبهعلى يسقط ون شعر الرأس كالرفع، وتعارف  على التنبيه

 استدل ك، بل يف املستمسةالسري إىل ة، هذا باالضافك عن ذلة العامةال لوجب التنبيه لغفلإلزوم الرفع، و

 على لكشأ، و مطلقاًك حيث منع عن ذل اهلدى، خالفا ملصباحصبع تقريباًإمقدار نصف  إىل باحلرج

  .املنت

ذ إ بعد مسح الشعر، ةأن مراده االحتياط مبسح اجلبهكف} األحوط مسح كليهماو{: ما قول املاتنأو

غسل ظاهر شعر كتعارف مسحه جيعله ن إ يقال أن الإيضا، اللهم أ مبسح الشعر طحيتا أن يستبعد

  .ةفي عنه غسل نفس البشركي ، مما الةاللحي



٤٩٧

سل يف وجوب الغ وحاله حال الوضوء  ،اجب يف بعض مواضع التيمم حدشك يف وجو إذا ):٣٥ـ مسألة (

  . الظن بالعدم أو ،الفحص حىت حيصل اليقني

  

الغسل  وحاله حال الوضوء   حاجب يف بعض مواضع التيممدإذا شك يف وجو{): ٣٥ـ مسألة (

منا إ كذلن  أقد تقدم يف باب الغسل والوضوء،} الظن بالعدم أو يف وجوب الفحص حىت حيصل اليقني

شح ذرات القري والصبغ وحنومها عليه، خبالف رضي تت يقان عمل عمالًك إذا ماك، ةهو يف حال املعرضي

، ألنه ال يعلم بالغسل واملسح الواجب بدون الفحص، ن معرضا، والقول بالوجوب مطلقاًكمل ي إذا ما

العرف هم املخاطبون  ألن ،ةم العرفياك األحة مرتلة مرتّلة الشرعياألدلة ألن واألصل عدمهما، منظور فيه،

 اظمكبن جعفر عن ال ي عل يف املنت، بصحيحةورك املذةليك واالستدالل هلذه ال،رراًكرناه مكما ذكا 

م أ اليت عليها السوار والدملج يف بعض ذراعها ال تدري جيري املاء حتته ة، سألته عن املرأ)عليه السالم(

 أو يدخل املاء حتته حىت هكحتر«: )عليه السالم( ت؟ قالاغتسل أو توضأت إذا يف تصنعكال، 

ما هو واضح، مث يف هذا املورد يلزم ك  عرفاًان معرضاًك إذا  فيماةالصحيح ألن ،، غري تام)١(»ترتعه

  .طلقه املصنفأما كالعقالئي الذي معه ال يعتين العقالء، ال مطلق الظن، " الظن"حصول 

                                                

  .١ ح الوضوء أبواب من٤١ الباب ٣٢٩ ص١ ج:الوسائل) ١(



٤٩٨

 ،ماس امليت والنفساء وكاحلائض عن الوضوء و عن الغسل جيب عليه التيمم بدالًيف املوارد اليت): ٣٦مسألة ـ (

 عنهما الحتمال  بأن يكون بدالً،الغسل أو بدليته عن الوضوء إىل األحوط تيمم ثالث بقصد االستباحة من غري نظر

 أغىن عن ،الثاين ما يف الذمةقصد ب و،األول  لو عني أحدمها يف التيمم و، من باب التداخل واحداًكون املطلوب تيمماً

  . الثالث

  

 كاحلائض عن الوضوء وسل عن الغيف املوارد اليت جيب عليه التيمم بدالً{): ٣٦ـ مسألة (

 بدليته عن الوضوء إىل األحوط تيمم ثالث بقصد االستباحة من غري نظر{ليس } ماس امليت والنفساءو

الحتمال كون املطلوب تيمما  {كاط املصنف بذلن احتإليهما، وك}  عنهماالغسل بأن يكون بدالًأو 

تفاء بتيمم واحد عند حتقّق كتوهم اال أن منا نفينا االحتياط ملا تقدم منإو}  من باب التداخلواحداً

 التيمم بدل ىفكفي عن الوضوء، كل غسل يكان ك فإن ،ة، ضعيف يف الغايرب واألصغر معاًكاحلدث األ

بدل الوضوء، فال مورد للتيمم الثالث  عن الوضوء، فقد تيمم ثانياًل تيممكفي كن يكن مل يإسل، والغ 

  .صالأ

 ،ةقصد بالثاين ما يف الذم و، األول لو عني أحدمها يف التيمم{ هذا االحتياط ىان فعلكيف ك} و{

  .يضاأفي كبالثاين أتى وال، مث أ ةقصد باألول ما يف الذمن إ ذاكو} أغىن عن الثالث



٤٩٩

فاألحوط   آية من القرآن أو غريه من أمسائه تعاىل أو كان بعض أعضائه منقوشا باسم اجلاللة إذا ):٣٧مسألة ـ (

إن مل ميكن  و، ملناط حرمة املس على احملدث،غريها من األحداث أو  من وجوده على بدنه يف حال اجلنابةحموه حذراً

 أو ، بل جيب إجراء املاء عليه من غري مس،الغسل أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو حموه

   ،الغسل ارمتاسا

  

آية من  أو غريه من أمسائه تعاىل أو  باسم اجلاللةإذا كان بعض أعضائه منقوشاً{): ٣٧ـ مسألة (

 ىربكال} غريها من األحداث أو  من وجوده على بدنه يف حال اجلنابةفاألحوط حموه حذراً  القرآن

 بني املاس ةن مل يصدق عليه املس، لظهوره يف االثنينيإنه وإف} س على احملدثملناط حرمة امل {ىوالصغر

 بدن احملدث له، ة مباشرة من جهةاحلرم أن ىالعرف ير فإن املناط العريف موجود فيه، أن الإواملمسوس، 

ي ن قال الشيخ اآلملإ، وة ال يالزم عدم احلرمكن ذلك تام ل،ال يصدق عليه املسنه إ :فقول املستند

  .لهالم املستند ال وجه كل

فيحرم إمرار { عدم القطع باملناط، فاألصل العدم ىلدعو} قلنا بعدم وجوبه أو إن مل ميكن حموهو{

  جواز املس للمتطهر فيماةدلأ، وظهور  قطعاًكذل على لصدق املس} الغسل أو اليد عليه حال الوضوء

 أو ،بل جيب إجراء املاء عليه من غري مس{ء التطهري ثناأمل تطهريه ال يف األثناء، فال يقال جبوازه كإذا 

   ،الغسل ارمتاسا



٥٠٠

 فيدور األمر بني سقوط حرمة ،هالغسل إال مبس أو  وإذا فرض عدم إمكان الوضوء،أو لف خرقة بيده واملس ا

   ، والظاهر سقوط حرمة املس،التيمم إىل سقوط وجوب املائية واالنتقال أو ،املس

  

ا و خرقة بيدهأو لف املسة بني وجوب الغسل وحرممجعاً} املس .  

بني {ان احملو كمإيف حال عدم  } مبسه فيدور األمرالغسل إالّ أو وإذا فرض عدم إمكان الوضوء{

ن كمأ إذا فيما} التيمم إىل االنتقال وأو سقوط وجوب املائية{طهارة  للتقدمياً} سقوط حرمة املس

  . املسة تقدمي حرمة من جهيةاملائون سقوط كالتيمم بدون املس، وي

 ىن مل يظهر وجه هلذا الظاهر، بل مقتضك، لاملائيةطهارة  الةألمهي} الظاهر سقوط حرمة املسو{

ره كما ذكم مال ال يبعد التيإان يف غري جمال التيمم، وك إذا مل نقل بالتيمم، فيمان إ  التخيري،ةالقاعد

 جلواز ةمنا يتم لو تعذر التيمم مقدمإهذا (: د املنت بقوله قيكالسيدان ابن العم والربوجردي، ويف املستمس

دخول املسجد على اجلنابة ما لو توقف الغسل من كال وجب التيمم إاملس املوقوف عليه الوضوء، و

  .المه متنيك و،انتهى، )١()الذي تقدم منه وجوب التيمم فيه

                                                

  .٤٩٢ ص٤ ج:املستمسك) ١(



٥٠١

دائر بني ترك الصالة وارتكاب املس ومن املعلوم أمهية األمر حينئذ  ألن ،كان يف حمل التيمم إذا بل ينبغي القطع به

بوضع  أيضاً  لكن األحوط مع ذلك اجلبرية، وإن استلزم املس،يغتسل يف الفرض األول أو وجوب الصالة فيتوضأ

  عليه واملسح  ء شي

  

 دائر ألن األمر حينئذ{ ملسه موجباً أيضاً ان التيممكو} كان يف حمل التيمم إذا بل ينبغي القطع به{

 املس ةال فاألمر دائر بني حرمإ، وصالة فاقد الطهورين للكتر على بناًء} ارتكاب املس وبني ترك الصالة

عليه ( ، لقولهطهارةوا بك ةمهيأبل } من املعلوم أمهية وجوب الصالةو{بال طهورين صالة وبني ال

  .)١(به األرضخيسف اهللا  أن من غري طهورصلي خياف الذي ي أما : مبا مضمونه)السالم

ل من الغسل والوضوء، ويف التيمم كالذي هو لزوم املس يف } يغتسل يف الفرض األول أو فيتوضأ{

  .بدهلا إىل ، فال وجه للرجوعةنكمم املائية طهارةال إذ }ن استلزم املسإو{ونه يف بعض مواضع التيمم كل

  املسح  وعليه ء بوضع شي أيضاً لكن األحوط مع ذلك اجلبرية{

                                                

  .١ ح الوضوء أبواب من٢ الباب ٢٥٧ ص١ ج:الوسائل) ١(



٥٠٢

 يباشر غسل هذا  بأن يستنيب متطهراًجيمع بني ما ذكر واالستنابة أيضاً أن  وأحوط من ذلك، باليد املبللةعليه

 وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان يف بعض ،مل يكن يف مواضع التيممن إ أيضاً  بل وأن يتيمم مع ذلك،املوضع

   ،بةمواضعه وأراد االحتياط مجع بني مسحه بنفسه واجلبرية واالستنا

  

  .ة باليد احملدثةفي غسله حمل اسم اجلاللك، فال يكليف ذلكون التكالحتمال } عليه باليد املبللة

 يباشر غسل هذا  بأن يستنيب متطهراً،االستنابة أيضاً وجيمع بني ما ذكر أن أحوط من ذلكو{

شيء من هذين ن الظاهر عدم لزوم ك، لكليف ذلكون التك، الحتمال ةالذي عليه اسم اجلالل} املوضع

  .ك ظاهرتان يف غري ذلة املباشرةدلأ وة اجلبريةدلأ ألن ،ة االستنباباالحتياطني، خصوصاً

ان يف مواضع التيمم فال فرق ك إذا  أما}مل يكن يف مواضع التيممن إ أيضاً بل وأن يتيمم مع ذلك{

  .الترابية إىل ، فال يصل الدورة من هذه اجلهالترابية واملائيةبني 

 أراد االحتياط مجع بني مسحه بنفسه وكان يف بعض مواضعه وان ممن وظيفته التيممإذا كو{

  .األرض على بل ومسح املمسوح} االستنابة واجلبريةو



٥٠٣

  . كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة املس حينئذقوىلكن األ

  

فضل راد االحتياط فاألأواذا } سقوط حرمة املس حينئذ و كما عرفت كفاية مسحهقوىلكن األ{

  .، واهللا سبحانه العاملةتأخري املباشر

 حىت  وجعلنا اهللا سبحانه من املتطهرين والتوابني،عمالنا باخلريأمتّ اهللا أ، طهارةتاب الك كوقد متّ بذل

  وحشرنا اهللا مع حممد،)١(﴾يِحب الْمتطَهرين وِإنَّ اللَّه يِحب التوابني﴿:  لقوله سبحانهون مشموالًكأ

  .حممد وآله الطاهرين على والسالمالة ص وال، العاملني واحلمد هللا رب،وآله الطاهرين

                                                

  .٢٢٢اآلية : البقرةسورة ) ١(



٥٠٤
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  ٥٧..................طلب الماء فلم یجد فتیمم ثم تبین إذا  ـ١١مسألة 

  ٥٨........اعتقد ضیق الوقت عن الطلب ثم تبین سعته إذا  ـ١٢مسألة 

  ٦٤............بطال الوضوءٕاراقة الماء وإ ـ موارد عدم جواز ١٣مسألة 

  ٧٢.............................ـ موارد سقوط وجوب الطلب١٤مسألة 



٥٠٦

  ٧٤....................................... الغلوة والغلوتین ـ١٥مسألة 

  ٨١......................... ـ ما یتوقف علیه تحصیل الماء١٦مسألة 

  ٨٥............................ ـ وجوب حفر البئر بال حرج١٧مسألة 

  ٩٦.......................ـ صحة الوضوء مع تحمل الضرر١٨مسألة 

  ١٠٢....................ه ـ لو تیمم باعتقاد الضرر وبان خالف١٩مسألة 

  ١١١.... مع العلم بكون استعمال الماء مضراً ـ لو اجنب عمدا٢٠مسألة 

  ١١٨...........لوضوء بعدهمكان اإبطال الوضوء مع عدم إ ـ ٢١مسألة 

  ١٣١......ربش ـ موارد تواجد الماء الطاهر للطهارة والنجس لل٢٢مسألة 

  ١٤٥....................... ـ الدوران بین رفع الحدث والخبث٢٣مسألة 

  ١٤٨...... ـ الدوران بین ترك الصالة في الوقت وشرب النجس٢٤مسألة 

  ١٤٩............ ـ الدوران بین الوضوء والساتر، والماء والقبلة٢٥مسألة 

  ١٥٨......ضیق الوقت إلى ء وتأخر الصالة عمدا ـ وجود الما٢٦مسألة 

  ١٦٠......................... ـ الشك في ضیق الوقت وسعته٢٧مسألة 

  ١٦٣......... ـ ضیق الوقت عن تحصیل الماء مع القدرة علیه٢٨مسألة 

  ١٦٥....................... ـ صور الوضوء عند ضیق الوقت٢٩مسألة 

  ١٦٨................... ـ التیمم ألجل الضیق مع وجدان الماء٣٠مسألة 

  ١٧٠................یق الوقت ـ عدم استباحة التیمم ألجل ض٣١مسألة 

  ١٧٤............التیمم إلى  ـ اشتراط ضیق الوقت في االنتقال٣٢مسألة 

  ١٧٦............ ـ التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة٣٣مسألة 

  ١٧٨.... باعتقاد سعة الوقت ثم تبین ضیقه وبالعكسؤ ـ التوض٣٤مسألة 

  ١٨٢........ ـ لو كان جنبا ولم یكن لدیه ماء وهو في المسجد٣٥مسألة 

  ١٨٥............. التیمم مع التمكن من استعمال الماء ـ جواز٣٦مسألة 

  ١٩٤....................... ـ تتمیم المطلق المضاف للوضوء٣٧مسألة 

  



٥٠٧

  فصل

  يف بيان ما يصح التيمم به

  ٢٤٥ ـ ١٩٧

  ٢٢٩.................................. ـ التراب، الرمل، الحجر١مسألة 

  ٢٣٢............... ـ التیمم على الجص المطبوخ حال االختیار٢مسألة 

  ٢٣٤....................... ـ التیمم على الحائط المبني بالطین٣مسألة 

  ٢٣٥................................ ـ جواز التیمم بطین الرأس٤ألة مس

  ٢٣٦........................ ـ جواز التیمم على األرض السبخة٥مسألة 

  ٢٣٧............................. ـ التیمم بالطین الملصق بالید٦مسألة 

  ٢٣٨.............. ـ عدم جواز التیمم على التراب الممزوج بغیره٧مسألة 

  ٢٤٠..............الجمد لو لم یكن غیره أو ذابة الثلجإ ـ وجوب ٨مسألة 

  ٢٤١.............................مم به ـ وجوب تحصیل ما یتی٩مسألة 

  ٢٤٢......................... ـ من كان وظیفته التیمم بالغبار١٠مسألة 

  ٢٤٣........................ ـ جواز التیمم على األرض الندیة١١مسألة 

  ٢٤٤.................... ـ لو تیمم بما یعتقد جواز التیمم علیه١٢مسألة 

  ٢٤٥..................................... ـ المناط في الطین١٣مسألة 

  فصل

  فيما يشترط به التيمم

  ٢٧٩ ـ ٢٤٧

  ٢٥٢.................................. ـ التراب في آنیة الذهب١مسألة 



٥٠٨

  ٢٥٣............................... ـ لو اشتبه النجس بالطاهر٢مسألة 

  ٢٥٦........... ـ الدوران بین الماء والتراب یعلم غصبیة أحدهما٣مسألة 

  ٢٦٠............................. ـ التراب المشكوك كونه نجسا٤مسألة 

  ٢٦١........................... ـ التیمم بما یشك في كونه ترابا٥مسألة 

  ٢٦٣........................... ـ المحبوس في مكان مغصوب٦مسألة 

  ٢٦٦...................... ـ لو كان ما یتیمم به أقل من الكفایة٧مسألة 

  ٢٦٨................................ ـ ما یستحب في التیمم به٨سألة م

  ٢٧٥...................... ـ استحباب التیمم من عوالي األرض٩مسألة 

  ٢٧٦...................................... ـ ما یكره التیمم به١٠مسألة 

  فصل

  يف كيفية التيمم

  ٣٦٥ ـ ٢٨١

  ٣٢٢........................... ـ لو بقي من الممسوح ولو جزء١مسألة 

  ٣٢٣............................. ـ اللحم الزائد في محل المسح٢مسألة 

  ٣٢٥...........................حابت في محل المسن ـ الشعر ال٣مسألة 

  ٣٢٧..........................المسوح أو  ـ الجبیرة على الماسح٤مسألة 

  ٣٢٩.................................. ـ مخالفة الترتیب مبطلة٥مسألة 

  ٣٣٠.................مكان المباشرةإ ـ جواز االستنابة عند عدم ٦مسألة 

  ٣٣٥......................ظاهرها إلى  ـ االنتقال من باطن الید٧مسألة 

  ٣٣٦...................................حدى الیدینإقطع ب ـ األ٨مسألة 



٥٠٩

  ٣٤٠.................................ة لو كانت حائالس ـ النجا٩مسألة 

  ٣٤١............................... ـ الخاتم مانع فیجب نزعه١٠ألة مس

  ٣٤٢.................................. ـ تعیین المبدل وعدمه١١مسألة 

  ٣٤٥.................................. ـ اتحاد الغایة وتعددها١٢مسألة 

  ٣٤٦.......................... ـ لو قصد غایة ثم تبین عدمها١٣مسألة 

  ٣٤٧..............................ـ اختالف الغایة عن القصد١٤مسألة 

  ٣٤٨...........................مرار الماسح على الممسوحإ ـ ١٥مسألة 

  ٣٥٠...........................لمسحثناء اأرفع یده في  إذا  ـ١٦مسألة 

  ٣٥١..........................حد الحدثینأي بجمال ـ العلم اإل١٧مسألة 

  ٣٥٢.......... ـ الضربة والضربتان فیما هو بدل عن الوضوء١٨مسألة 

  ٣٦٢..................جزاء والشرائط بعد الفراغ ـ الشك في األ١٩مسألة 

  ٣٦٤..................الشرط بعد الفراغ أو  ـ العلم بترك الجزء٢٠مسألة 

  فصل

  في أحكام التیمم

  ٥٠٣ ـ ٣٦٧

  ٣٦٧......................ز التیمم قبل دخول الوقت ـ عدم جوا١مسألة 

  ٣٧٥....................یجد ماء أو  یحدثم ـ وجود التیمم ما ل٢مسألة 

  ٣٨٠................................... ـ التیمم في سعة الوقت٣مسألة 

  ٣٩٢......................................... ـ التیمم لصالتین٤مسألة 

  ٣٩٦...................................... ـ المراد بآخر الوقت٥مسألة 



٥١٠

  ٣٩٩........................... ـ التیمم لصالة القضاء والنوافل٦مسألة 

  ٤٠٥.............................. ـ التیمم باعتقاد ضیق الوقت٧مسألة 

  ٤٠٦...............عادة الصالة بعد زوال العذرإ ـ عدم وجوب ٨ألة مس

  ٤١٦........................... ـ التیمم والمسوغ العام والخاص٩مسألة 

  ٤٢٠.................. ـ جمیع غایات الوضوء والغسل والتیمم١٠مسألة 

  ٤٢٦.....................غیرها أو  ـ التیمم بدل غسل الجنابة١١مسألة 

  ٤٢٩.................. ـ ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء١٢مسألة 

  ٤٣٣...............................قبل الصالة ـ زوال العذر ١٣مسألة 

  ٤٣٨.........................ثناء الصالةأ ـ وجدان الماء في ١٤مسألة 

  ٤٤٤.......ثناء ـ بطالن الصالة والطواف لو وجد الماء في األ١٥مسألة 

  ٤٤٧..........................ثناء الصالةأ ـ زوال العذر في ١٦مسألة 

  ٤٤٩..................ثناء الصالةأ ـ زوال العذر ووجدانه في ١٧مسألة 

  ٤٥٢............... ـ جواز مس القرآن حال االشتغال بالصالة١٨مسألة 

  ٤٥٤...................... ـ الركوع الشرعي كالركوع الوجداني١٩مسألة 

  ٤٥٦............ ـ الحكم بعد الركوع لیس منوطا بحرمة القطع٢٠مسألة 

  ٤٥٨........................ ـ موارد بطالن التیمم بدل الغسل٢١مسألة 

  ٤٦٢.................ن وال یكفيی ـ لو وجد ماء لجماعة متیمم٢٢مسألة 

  ٤٦٦...................الوضوء أو ال للغسلإ ـ الماء ال یكفي ٢٣مسألة 

  ٤٦٨........ ـ عدم بطالن التیمم بدل الغسل بالحدث األصغر٢٤مسألة 

  ٤٧٣................... ـ جریان التداخل في التیمم كاألغسال٢٥مسألة 

  ٤٧٤............................ ـ تخلف المقصود عن القصد٢٦مسألة 

  ٤٧٦........................ ـ لو اجتمع جنب ومیت ومحدث٢٧مسألة 

  ٤٨٤............... ـ لو نذر نافلة في وقت معین ولم یجد ماء٢٨مسألة 



٥١١

  ٤٨٥.............ن وظیفته التیممَت م ـ االستیجار لصالة المی٢٩مسألة 

  ٤٨٨.. ـ لو توقف تحصیل الماء للمجنب ولزمه دخول المسجد٣٠مسألة 

  ٤٩٠....................... ـ انحالل الدوران في جمیع صوره٣١مسألة 

  ٤٩٢........................... ـ التیمم داخل الوقت للضرورة٣٢مسألة 

  ٤٩٤...................الواجب والمستحب إلى  ـ انقسام التیمم٣٣مسألة 

  ٤٩٦............................ ـ الشعر الزائد ومسح الجبهة٣٤مسألة 

  ٤٩٧.......... ـ الشك في وجود مانع في بعض مواضع التیمم٣٥مسألة 

  ٤٩٨..............................باحة ـ تیمم ثالث بقصد اإل٣٦مسألة 

  ٤٩٩.......عضائه اسم الجاللة منقوشاأ ـ لو كان على بعض ٣٧مسألة 

  

  

  




